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ِع ِب الّاس ِ ف
ص
ّّ  وَ الثّاِمِن ُدروِس ال

ُ
َعة *ترجمه متن:ُمراج

ًل:خوش آمدید ْه َو َس ًل  ْه َأ

لا تحصيلي جدید س؛ ُهم َب ِئ اق َح َن  و ِمل ْح َی ْم  ُه ٍح؛ َر َف ِب ِة  س ََر َمد ْل ا  َلي ِإ ُت  اب ِل ّطا ا ل َو ُب  ّل ّط لا ُب  َه ْذ یُد. َی َجد ْل ا  ّي س ار ُئ اْلعاُم الّد ِد ْبَت َی

آغاز مي شود. دانش آموزان پسر و دختر با خوشحالي به مدرسه مي روند، آنها کيف هایشان را برمي دارند)حمل مي

کنند(؛

يمِذ. ّتل لا َن  َبي ِة  ادَق ّص ا ل صُل َو َف ِة  َب ِکات ا ْل َو ِة  َء ار ِق اْل َو ِة  َس ار ّد ْصُل ال ُئ َف د ِت َْب َی ِت . ان َب ا ْل َو َن  ين َب ْل ٌة ِبا َء ول ْم ُع َم ِر او ّش  ال

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 

 

لو  )درس اول الدرس ال
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مهربان هب نام خداوند بخشنده ِم ﴾  ّرحي ِن ال م ْح ّر لا ِل  ِم ا ْس ِب  ﴿

ْنَد قيامي ِع ّبي  َر ُکُر  ْذ َأ يم َکل ِل  ِم ا س ْ ِبا َدُأ  ْب َأ

 با نام خدا سخنم را آغاز مي کنم پروردگارم را هنگام برخاستنم یاد مي کنم

ُجلوسي َد  ْن ِع َرّبي  ُر  ُک ْذ َأ ي سو ُدر ِل  ِم ا ْس ِبا َدُأ  ْب َأ

با نام خدا درس هایم را آغاز مي کنم پروردگارم را هنگام نشستنم یاد مي کنم.

عا بي ِص ّل  ّبي َح َر ُل  َأ ْس َأ ي        با ِکت ِل  ِم ا س ْ ِبا َرُأ  ْق َأ

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

ُة َصل ِه  ُدعاٌء، في ِه  في ُة َحيا َو  ٌر  َتُبنا نو ْک َم

ِب ما روشنایي و زندگي است. در آن دعاست، در آن نماز است. مکت

 

ُل َجما ِه  ُکنوٌز، في ِه  ُل   في َکما ِه  ِه ُعلوٌم، في في

در آن دانش هاست، در آن کمال هست. در آن گنج هاست، در آن زیبایي هست.

اُء َکم ُح ْل ِه ا يف ُس  َدّر َو ُی ُء        ام ُعَل ا ْل ُه ُج ِمن ّر َخ َت َی

دانشمندان از آن فارغ التحصيل مي شوند و حکيمان در آن درس مي خوانند.

َکَدوائي ْنٌز،  َک ٌة،  َم َح ْر َم َسمائي    ُر  ُتبي َأنوا ُک ها 

هان، کتاب هایم روشنایي های آسمانم، مهرباني و گنج و مانند دارویم هستند.

ُسروری ِإلهي، زاَد  ُم  ْس ی     َفا رو ُأم ِل  ِم ا ْس ِبا َدُأ  ْب َأ

ِم خدایم، شادی ام را زیاد کر د با نام خدا کارهایم را آغاز مي کنم نا
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-1    4-به مردم سود *پاسخ تمرین اول صفحه 
رساند. 2-زیبایي را دوست دارد.   3-پس انگار او نادان است. 4-مگر

همراه با عمل. در زبانش است.
-5

*پاسخ تمرین دوم صفحه 4 و1      5-ب        2-الف        3- ب     4-الف     5-
الف

*پاسخ تمرین سوم صفحه- 1       5-هر که درآسمانها و در زمين است وخورشيد و ماه و ستارگان وکوه ها و
درختان

برای او سجده مي کنند.    2-هما نا من یازده ستاره وخورشيد وماه را دیدم و آنها را در برابرم سجده کنان
دیدم.

 3-همانا خداوند هيچ ستم نمي کند به مردم ولي مردم به   خودشان ستم مي کنند.  4 -دانش بهتر از مال است ،دانش
از

تو نگهداری مي کند و تو از مال نگهداری مي کند.  5-برای هر چيزی راهي است و راه بهشت دانش است.

*پاسخ تمرین چهارم  صفحه- 6    1-یغفر: فعل مضارع   2-  ظلموا- ظلمنا: فعل ماضي  3-ضربنا : فعل ماضي

فعل مضارع 4-یعلمون: فعل مضارع    5-یعلم:

*پاسخ تمرین پنجم صفحه  -7        1 -برای شما در آن ميوه های بسياری هست و از آن مي خورید. 2-خداوند برای

مردم مثل ها مي زند وخداوند به هر چيزی دانا است.    3-هان ،قطعا دوستان خدا نه ترسي بر ایشان هست و نه غمگين

خدایي دیگر قرا مي دهند پس بزودی خواهند دانست. مي شوند.4-کساني که همراه خدا،

 

*پاسخ تمرین ششم صفحه- 1         7-َجَعَلتا      2-اَْسَمُع     3-َیْجَمُع         4-َحَصِْدت         5-
َشَرحا

*پاسخ تمرین هفتم صفحه- 1           8-َعَرفوا              2-َتْظِلموَن      3-نَْغِسِل        4-َفَعَلتا        5-
َتْفِذُف

- خواهد نشست  / رفتيد *پاسخ تمرین هشتم صفحه- 8        نمي نشيند
- شنيدید /نگاه مي - خواهيد رفت -  شنيدند

کند نگاه مي کنيم /  راست گفت–راست گفتم  /  مي شناسيد- مي
شناسي.

دی شيرازی َع ْنِ       4- لِس َي َت َر جّش *پاسخ تمرین نهم صفحه-        9 1-الَحما َمتاِن      2-نََعْم      3-بَْيَن ال
-في 5  

رَِة ئّا رٍْ        0 1 -بِالط َخي َن ِب ْح َن -9       ٍ َة َ ساع ْد ّارة       8- بَع يّس ِعلِم الْکيمياء    6-َأْربََعة       7-ال

ِس – د ّا بِع –الس ّا ّاني-الر َر       2-الث َش َ ع َد َة – اَح ْع ِس َة – ت ْع َب َة – س ْس َم َة – خ *پاسخ تمرین دهم صفحه-  10 1-  َثلث

ْف-الّشتاء         5-الْعَشاءُ يّص ألَْربِعاء-اَلَْخميس         4-ال ْ الّثاِمن – الْحاِدَی َعَشر     3-اِلإْثَنْيِن –اَ

*پاسخ تمرین یازدهم صفحه   11 - 1-َأنا طالٌب )طالَِبٌة(         2-َأنا ِبَخْير      3-َأنا
فّصّ ِمْن ایران      4-في ال

 

الّتاسع 5-في الَْخریف
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*پاسخ تمرین دوازدهم صفحه     11-1- نَْحُن      2-ُهْم       3-أْنَت       4-أْنُتْم        5-ُهّن       6-

َسحاب  َ ِي *پاسخ تمرینه َب   8- َه َة  7-ذ ْر ُس ةّن  6-أ سيزدهم صفحه-   12 1-َحقيَبة   2-عاِمل     3-لَْون  4-َقْول    5-َج

*پاسخ تمرین چهاردهم صفحه- 1   12- ریاَضة َیلَعُب فيها..........  2- اضافه است  3-َمکان َیأکُل فيه.........

هو الذی یدُخُل البي...............  5 -أرٌض واِسَعٌة ............. 6- طائٌر أسود اللون      7- 4-َوقُت النهاَیة...............

ألَمان     4 -َعَلْيَک        ْ *پاسخ تمرین پانزدهم صفحه   -1   13-َذَهِبِه      2-الَْحَجِر        3-ا الْجاِهل
-5

پاسخ تمرین شانزدهم صفحه- 13     َرخيَصة ≠  غالَِية      /      بَعيد ≠ َقریب  /     َیسار ≠  َیمين  /      بَْيع ≠ ِشراء
َکثير* َذَب    /   َقليل  ≠ َک َق ≠  َد َص َجميل     /   َقبيح ≠  َح    /       ِر َف َن ≠   ِز َح ّر     /   ِرد ≠ حا َیة    /  با َیة≠ ِنها ِبدا

َلْيل َقة        َنهار ≠  َوة ≠ َصدا َعدا

  

جمع مذّکر  / ِن ا تس ّر َد ُم ّنای موّنث: ِن /   مث َفّلاحا َجَرة   /  مثنای مذّکر: َش *پاسخ تمرین هفدهم صفحه - 14  مفرد مونث: 

ّس: َأوراق جمع مک ت  / اد ي ّ ّيوَن  /  جمع مونث سالم: س سالم: ریاض

**************************************************

 

 

های رانندگی :ر قانون  ِو رم ُل اْ ُ ن ي: َقواني نا الّث ُر س
د
ّْ *ترجمه متن : اَل

ِه، سّجاد با ناراحتي از مدرسه برگشت؛ وقتي که همراه ِت َسر َمَع ُأ ِة  َد ِئ ْلما َلي ا َع َس  َل َج َدما  ْن ِع ًا؛  َحزین ِة  َرَس َمد ْل ِمَن ا ّجاٌد  َس َجَع  َر

نشست خانواده اش بر سر سفرة غذا

« ناگهان شروع به گریه َم؟ ! اع ّط ا ل ت َکَْل َأ ذاما  ام ِل لُه :» ََأ َو َس َعُه  َم َم ّل َک َت َو  ِه  ِلي ُه إ َب أَبو َه ِه؛ ذ َت ِلَي غُرف َب إ َه َو ذ ًة  َأ ْج َف ِء  ُبکا ْل ِبا َدأ  ََب

پرسيد: »چرا غذا نخوردی؟! کرد و به اتاقش رفت پدرش نزد او رفت و با او سخن گفت و از او

پاسخ داد: »آیا دوستم حسين را مي شناسي؟  ًا؟  ُحَسين ِرُف َصدیقي  ْع َت َهْل  َأجاَب: 

گفت: »بله؛ مي شناسمش؛ او پسری باهوش و آرام است. چه ُه ؟    ث َل ََد َح ٌئ .ماذا  ِد ه ا َو ّي  ٌد َذک َل َو َو  ُفُه؛ ه ِر ْع َعم؛ َأ َن َل:  قا

ّتفاقي برایش افتاده است؟ ا

الدرس الثانی)درس دوم
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ِة َح يح ّص ال ِل اْلاعما

د جواب داد:او در بيمارستان بستری شده است؛ با ماشين ّا سج ِ؛ َة ّار يّس َأجاَب َسّجاٌد: »هَو َرَقَد ِفي الُْمْسَتشَفي؛ َتصاَدَم بِال

تصادف کرده است
؛

بِلِ؛ نادَْیُتُه؛ تصادف جلوی من اتّفاق افتاد؛ وقتي که او را در پياده ِا لْمُقا ف يّص َي الر َل ُهُ ع ْت َد ا شاه َم د ِن َمامي؛ ع ُ أ ُم صّتاد َحَدَث ال

مقابل دیدم؛ صدایش زدم
؛

ِ؛ : پس بدون نگاه کردن به ماشين ها و عبور از غير ْمُشاة ل ا ََمّر َْيِر م ِو  مِْن غ ات ار ّّي ِ إلَي الس َر ظّن َفَقَصَد الُْعبوَر بِدوِن ال

گذرگاه عابر پياده تصميم به رد شدن گرفت
.

ّارةِ يّس .»کانَْت ُسْرَعُة ال فاْقَتَربَْت َسّياَرٌة ِمْنُه َو َصَدَمْتُه
يرةً.« پس اتومبيلي به او نزدیک شد و به او برخورد کرد.سرعت َث ک

زیاد ماشين 
بود.
 

ّاد گفت: »او زخمي َجروحٌ.« سج ٌ: »هوَ م د ّا قاَل َأبوُه: »َکْيَف حالُُه اْلاَن؟ « پدرش گفت: »حال حالش چطور است؟ قالَ سج

است

ةَ فٍَةج ِداریٍّة. و رِعای رِفي صَحي ِا لْمُرو شارات َْسَم إ َ ر رِ و لْمُرو َوانينِ ا بَةَ ق ِتا َلميذِِه ک ْ ت ِن سّرُ م ِفي الَْيوِم الّتالي َطَلَب الُْمَد

ِق. ُّر وّشارعِ و الط ِفي ال

رانندگي را در یک روزنامه  و  های راهنمایي  ِن قوانين رانندگي و علمت  لم از دانش آموزانش نوشت ّ در روز بعد مع

 دیواری  و رعایت کارهای درست در خيابان ها و راه ها را درخواست کرد.

 

سپس مدیر دانش اموزان را به پارک آموزش ترافيک بر د ِر  : و ُمر ْل ِم ا يل َتع ِة  َق َط ِإَلي ِمن ة  ِ َس َر َمد اْل َذ  ي مل ُر َت ید ُم ا ْل ذ ََخ ّم َأ ُث

: و بعد ِة. اش ُم ْل ِّرا  م َ َم َر ِم ن وب ُع ْل ُه ما ِمن ب  ََل َو َط ِر  ور ُم ْل ا  ِت إ شارا ح ِْر َش ِل ورِر  ُم ا ْل ُة َر اد ِإ ِم ن َسِة  دَر َم ْل َل يا ِإ ّي  ِط َميِن جاَء ُشر َد َیو ْع َب

 از دو روز پليس از اداره راهنمایي و رانندگي به مدرسه برای توضيح علمت های راهنمایي و رانندگي آمد و از آنها

 خواست از گذرگاه عابر پياده عبور کنند.

انش آموزان یک روزنامه دیواری د  ها. َي او َمعان َرح َش َو  ِر  و ُمر ِت اْل ا َعلم فيها  وم ا َس َر َو  ًة  ّی را ِجد ًة  يَف َصح ُذ  ملي ّت َتَب ال َک

ِي آن را شرح دادند. و معان ي کردند شا ّق  نوشتند و در آن علمت های راهنمایي و رانندگي را ن

زدن به راست ممنوع ر ود ٌع.: و ِن َممن يم َي اْل َل ي َع ُن  ار َو ّد عبورممنوع                    ال  : ٌع. ون َمم ِق  یر ّط َذ اال ي ه ف  ُر ي ّس ال
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ِم: به رستوران نزدیک مي شوید َع ْط َم ْل َن ا ِم ِرُب  َت ْق َت ِة.: چراغ عبور عابر پياده                    ْلُمشا ِر ا ُمرو ُة  إشار

َسارِ: دورزدن به چپ ممنوع َي الْي َل انُ ع َر وّد ال
نوعٌ َم م

*درستي و نادرستي  صفحه
18 -

1-درست              2.درست      3-نادرست           4-نادرست           5-

نادرس ت

 

 

 

بعضي از کلمات در عربي سه حرف اصلي   دارند مانند: حاکم:  ح-ک-م    جالس: ج – ل-س  که به این سه

حروف اصلي یا ریشه فعل مي گویند.و حروفي که همراه حروف اصلي مي ایند »حروف زائد« ناميده مي حرف

ل« سنجيده مي شوند. حروف معنای جدیدی به کمه مي دهند. حروف اصلي کلمه ها به ترتيب با سه حرف »ف-شوند. این
ع-  

 مانند: ناِصر: حروف اصلي)ن-ص-ر( حروف زائد)ا(  است.

  

 

*تمرین اول صفحه -1           20-ع ب د  )عبادت کننده –عبادت شده(      2- ف ت ح ) باز کننده- باز شده (

3-ک ت ب نویسنده- نوشته شده  4- ض ر ب ) زننده- زده شده(         5-خ د م) خدمت کننده-خدمت شده 

5-ش ه د   )بينندهدیده شده
–

-ُ لّع َفاعُل 4-تََفّعَل -َیَتَف ََتفاعَُل-ت َْفعيل 3- تَفاعََل-ی ُّل-ت َع ُف ی -َ لّع *تمرین دوم صف21 -هح     1- اَْفَعَل – ُیْفِعُل-اِْفعال     2-َف

ال تْعِ ُ-افِ ِل َع ْت َف ی -َ َل َع ْت ِعال        8-اِف ْف اِن -ُ ِل َع ْف َن ی -َ َل َع ْف َة      7-اِن َل اع ُف م -ُ َل ُفاع َ -ی َل ال    6-فاع ْع ِف ْت اِس -ُ ِل ْع َف ْت َس ی -َ َل ْع َف ْت لّع  5-اِس َتَف

2 -مکاٌن ُمجهّز *تمرین سوم صفحه        2-12-قواِعد السير...................................................................................

 3-جانبِ من الشارع        4-  أوراٌق

الّدموع..............فيه..........    5-َجریانس

تمارین 

وزن کلمات 
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ام ت ُْن -َا ّن ُت َاْن ْم- ُت َاْن ُن      شما:  ْح َي      ما:َن ِه َو- ُه َاْنِت      او: َت- َاْن َانا       تو:  *تمرین چهارم صفحه- 22          من:

-ُهما ّن ُه ُهْم - ایشان: 

ُع وم ّد 5-ال ات         َم اصَد َت -4 ذ          يم ْل ِت -3 ٍة         ّی ِجدار َدَث        2- َح *تمرین پنجم صفحه- 23        1-

َل            4-جار          5-نادی َک *تمرین ششم صفحه- 23         1-هاِدی         2-خاتم           3-َأ

ْلم        ِفعال: ِعباد ِع ْعل:  َدة        ِف َسعا َفعاَلة:   ُر          ُت ْس َی ُل:  ُع ْف َی *تمرین هفتم صفحه- 24     فاعل: عالم       

از بدبختي آدم بد 1-قطعا خداوند دانای نهان آسمان ها وزمين است .     2 -از خوشبختي فرزند آدم خوش اخلفي و

 اخلقي است.

3-ارزش 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.

ِن ا ْخت ُا - 6 ُع  ِس ّتا ّف لا ّص ِفي ال ِة َسراوان   5- َن َمدی ْن  ِم ِن  2 -هاشم  3-هاشم  4- *تمرین هشتم صفحه- 25     1-هما صغيرتا

*ترجمه نور السماء صفحه- 27   1 -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.

**************************************************** 

 

 

 

ِخ ْلَأ َعَلي ا ٌد  َحمي َبُر  ْک ْلَأ ُخ ا ْلَأ ِضَب ا َغ َو  ُهما  َن ْي َب َوٌة  َعْت َعدا َق َو ِم  ّیا ْلَأ ِد ا ٍح؛ في َأَح ْم َق ِة  َرَع ْز َم ِن في  َخَوی ٌد َأ َو سعي ٌد  کاَن حمي

َعتي حميد و سعيد دو برادر در یک در مزرعه گندمي بودند؛ در یکي از روزها َر َمز ْن  ِم ُرْج  ْخ ُا ُه: َل َل  َو قا ٍد َسعي ِر  َغ ْص ْلَأ ا

 ميانشان دشمني افتاد و برادر بزرگ تر حميد بر برادر کوچک تر خشم گرفت و به او گفت: »از مزرعه ام خارج شو.

ِتنا .«و همسر حميد به همسر سعيد گفت: »از خانه مان خارج شو.   َبي ْن  ِم ُرجي  ْخ ُا ٍد:  ِة سعي َزوَج ِل ٍد  ُة حمي َج ْت َزو َل َو قا

الدرس الثالث)درس سوم
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ِر خانه ِت؛ در صبح یکي از روزها مردی د َبي ْل َتَح حميٌد باَب ا َف َدما  ْن ِع ٍد؛  ِت حمي ْي َب ٌل باَب  ُج َر َرَق  َط ِم  ْلَأّیا ِد ا َح ِح َأ في َصبا

حميد را زد؛ وقتي که در خانه را باز کرد؛

ِمّني؟ نّجاری را دید و از او پرسيد: »از من چه مي خواهي؟! ُب  ُل ْط َت َلُه: ماذا  َأ َس َف ًا؛  ّجار َهَد َن شا

اری مي گردم )در جست و جوی کاری ک  ِل را جواب داد: »دنبا ّج ؟ ن ل ٌَم ک َع ََد ْن َه لِع َمٍل ؛ ْن َع حُث َع َْب َأ ُر : ا ّج ّن َأجاَب ال

 هستم(؛ آیا کاری داری؟  

ّل آن در دست توست. ّته؛ مشکلي دارم و ح َک . «حميد گفت: »الب د ِ َي ِب ه ا ّل َو َح ٌة  َل شِک ُم ی  دن ِع يد؛  کأ ّت ِبال ٌد: » َل حمي َفقا

را گفت: »مشکلت چيست؟   ّج « ن ک ؟ َُت َل شِک ُم َي  ُر :»ما ه ا ّج ّن قاَل ال

ِإَلي ذ َأجاَب حميٌد: »ذ ُظْر  ُاْن ّوی؛  َعد َو َو َأخي  َک َبيُت جاری؛ ه ِل ِر ؛ ٰ ّنه لا َک  ِل ِبذ ِن  َفي َلي ِنص ِإ َة  َع َر َمز اْل َم  ّس َو َق ه ر ؛ ِْه ّن َک ال ِل ٰ

 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 ؛

ست ؛ زیرا ا  َکنده اونهر را  . ان َن ي ب ًاَ  ّي ب َش َخ ًا  ِجدار ْع  َن ْص ِا ًء، َرجا ِن ؛ ز َْخ َم ْل ِفي ا ٌة  َر َکثي ٌب  اش ْخ َأ ِعند ی ّي.  َل َع اُن  ْضب َغ ُه  ّن َأ ر ِل َْه ّن َفَر ال َح ُه  إِّن

ًا دیواری چوبي ميان ما بساز.  بر من خشمگين است. چوب های بسياری در انبار دارم؛ لطف

ّجار س به ن پس رًا؛  َب َکثي ّج َع َت اًء  َمس ِه  ت ِ َع َر َلي َمز ِإ ٌد  محي َع  َج َر َدم ا ِعْن اًء. س َم ُع  ِج َأر َو  ِق  ّسو ا ل إَلي ُب  َه ْذ َأ َأن ا  « ِر: ّجا ّن َل ِلل ق ا ُثّم

گفت: »من به بازار مي روم و بعد از ظهر  برمي گردم. « هنگامي که حميد بعد از ظهر به مزرعه اش برگشت خيلي

ّجب کرد ؛ تع

ًا؟ !  ْسر َت ِج ْع َن َص َم  َت!؟ ِل ْل َع َف اذا  مم ِر:  ا ّج ّن ل ِل َل  اق َو  ٌد  محي َب  ِض َغ َف ِر؛ ْه ّن َل يال رًا َع ْس ِج َنَع  َص ْل  ًا ؛َب ر اد ِج ع  ََن َص م ا  ُر ا ّج ّن ال

ّجار گفت: چه کارکرده ای؟چرا پل ّجار دیواری نساخت؛ بلکه پلي را روی نهر ساخت، پس حميد خشمگين شد و به ن ن ÿÿ 

ساخته ای؟!

در این وقت سعيد رسيد و پلي را دید و ِر ؛ ْس ِج ا ْل ع ِْن ُص ر ِب ََم ًا َأ ح ميد ّن َب َأ ِس َح َف ًا  ْسر ِج َد  َه َو شا َل سعيٌد  َص َو ِت  َوق ْل في هذا ا

 گمان کرد که حميد به ساختن پل دستور داده است

س، از پل عبور کرد و شروع به گریستن کرد و برادرش را بوسيد و پ؛ َتَذَر ْع ا  َو ُه  اخ َل َأ ّب ِء َو ق ُبکا ْل ِبا َدَأ  َب َو  َر  ْس ِج َبَر اْل َع َف

عذرخواست ؛
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رد و گفت: ک  ّکر ّجا ررفت و از او تش ٍم .«حميد به سوی ن ّیا َأ ِة  لَث َث ِل ي  في َض َت  َل :»أن ق ا َو ه  ُر ََک َو َش اِر  ّج ّن َلي ال ٌد إ َب حمي َه  َذ

 »تو برای سه روز مهمان من هستي.

ذرخواهي کرد و گفت: »پل های زیادی مانده ع  ّجار ن .. اه ِع ْن ُص ِل ُب  ا ّذه لا َلّي  َع ٌة ؛ َي ب اق ٌة َر يث َک ٌر  وس ُج َل :» ق ا َو ُر  ا ّج ّن َذَر ال َت ْع ِا

ِن آنها بروم. است؛ باید برای ساخت

ِد پيون ُبرند ه تن خداوند به آنها نگاه نمي کند:  د و ِء . ّسو ُر ال ا ج  َو ِم  ِح َّر لا ُع  ِط ا :اق  ِهم َلْي ِإ ُل  ا ُر  ُظ ْن َی ل   ِن ان ْث ِا ِه : ّل ل ا  وسِل َر ِم  َکل ِمن 

خویشان و همسایه   ب د

*درستي و نادرستي  صفحه   -32        1-درست     2-نادرست     3-نادرست     4- درست        5 -درست

-برای چه تو تنهایي؟ با 2 -برای چه تو تنهایي؟ با همکلسي هایت بازی کن )مذکر(       *پاسخ تصاویر صفحه -32 1

هم کلسي هایت بازی کن )مونث

*پاسخ تمرین اول صفحه- 34   1-درست      2-نادرست     3-درست     4 -درست       5-نادرست

*پاسخ تمرین دوم صفحه 34-   1- لطفا، با ما فوتبال بازی کن )مذ کر(       2- لطفا ،با ما فوتبال بازی کن )مونث

*پاسخ تمرین سوم صفحه- 35   1-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         4-ما را بر گروه کافران پيروز کن.

ِن َذتا ِتْلمي ّنای موّنث:  ْیِن          مث َر ْس ِج َجة        مثّنای مذّکر:  ْو َز *پاسخ تمرین چهارم صفحه - 35           مفرد موّنث: 

ِصعاب ّسر:  ّجمع مونث سالم: صالحات          جمع مک َن                 ِحمو ّکر سالم: را جمع مذ

*پاسخ تمرین پنجم صفحه- 36   1-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(  4-ای دانش آموز ،پروردگارت راشکر کن )مونث

نِع َْص َم ُن     6- اب ْض َغ د         5- ََق َر َم      4- ّس َق ًآ         3- ْسر ِج ْم        2- َح ْر ِا *پاسخ تمرین ششم صفحه- 36  1- 

َوة ≠ َشقا ْحزون /   َم َحزین  =  ّما /    َل ْنَدما =  ِع ْلميذ = طالب /   ِت ْبح  /  ُق *پاسخ تمرین هفتم صفحه- 37   َجمال  ≠ 

َدة َسعا
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ِة( صفحه- 37  1-بدان که پيروزی همراه بردباری است.   2-خدا ر ا شکر نمي کند کسي که از َم ْک ِح ْنُز اْل َک *ترجمه  

مردم سپاسگزاری نمي کند. 3-ناتوان ترین مردم کسي   است که از بدست آوردن برادران ناتوان است.4-هرگاه بر

 

ّلط بر او قرار بده.5-دانش ومال هر عيبي را مي پوشاند و ناداني و فقر تس دشمنت چيره شدی پس بخشش را شکرانه

هر عيبي را آشکار مي کند .

 

 

 

* ترجمه متن: الصبر مفتاح الفرج

ق افتاده است؛ اف ّت این حکایت چهل سال پيش در کشوری ا ٍد ؛ ِبل ة في  ً َن َس َن  َل َأرَبعي ْب َق ُة  َی ِحکا ِهذه اْل ْت  َع َق َو  ونادان

وازده دانشجو از د  ِک؛ ا َسم ْل ِن ا َع ٍث  ا بح ْ َأ ِة  ِيَئ َته ِل ٍة  مّي ْل ِع رٍة  َْف َس َل ي إ ِه م ِذ ا تس َع ُأ َم ِة  َع اجِم ْل َن ُطلب ا ِم ِلبًا  َر طا َش َع ْثنا َب ا َه َذ

د. ي رفتن ي علم ا به گردش ي ه ماه ّية پژوهش هایي درباره دانشجویان دانشگاه همراه استادشان برای ته

ب های دریا آرام بود؛ آ  ًا. ج ّوا َم ُر  َبح اْل َر  اص َو  ٌة  یَد َشد ٌح  یرا ْت  َف َص َع ّم  ُث ِء ؛ ام ّس ِفي ال َر َسحاٌب  َه َظ َأًة  َئًة؛ َفج ِد ِر ها ْلَبح ْت مياُه ا کاَن

ناگهان ابری در آسمان ظاهر شد؛ پس بادهای شدیدی) وزید (وزیدند و دریا توفاني شد.

تيشان به تخته سنگي برخورد کرد کشتي شک ْت ؛ َق ِر َغ م ا  ا ِکّنه ًل َول يل ْت َق ر َکَس ا ْن ُة يفَن ّس َرًة؛ َفخافوا؛ ال ْخ َص ُهم  ُت َن َسفي ْت  َب َأصا َف

کمي شکست، ولي غرق نشد؛

ا فيها؛ وقتي که به جزیره ای ناشناخته رسيدند، ول َز َو َن ُه م ّب َر َشَکروا  ًا َو  ِرحوا َکثير ٍة، َف َمجهوَل ٍة  َر َجزی َلي  ِإ َوَصلوا  َدما  ِعن

بسيارخوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آن پياده شدند.

ُذ: دو روز گذشت و کسي را در جزیره ُهُم اْلأستا َل ِهم؛ قاَل  ِت ِلَنجا ٌد  َح ِة و ما جاَء أ َر ْلَجزی ِفي ا َحدا  َوَجدوا أ َفما  ِن؛  َیوما َمَضي 

نيامد؛استادشان به آنها گفت: پيدا نکردند و کسي برای نجاتشان

ای جوانان، باید ُکم ِث ْحا َب ِة أ َل َص ا ُمو ُکم ِب ْي َل َع ٌء.  َشي َث  َد َح ام  ُه  ن َّأ َک ِه  ِب ولا  َم ا ْع َو َکلمي  َمعوا  ْس ِا ِة.  َل َو ْلُمحا ِبا َليُکم  َع »یاَشباُب، 

ق نيفتاده است(.بایدتحقيقاتتان را ادامه اف ّت تلش کنيد. سخنم را گوش کنيد و به آن عمل کنيد؛ گویا چيزی نشده است.)ا

دهيد.

الدرس الرابع)درس چهارم
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سپس آنها را به چهار َب . ط ْح وعا ال َم ا ْج َو ْد  ي َص ْن  َع وثا  ْح ِب ا ُب ، ِل: »یا طل َّو ْلا ِق ا ْفری ِل َو قاَل ل َة  ْرق َف ِة أ َع َرب َي أ ُم إل َمه َّس ثُّم ق

گروه )تيم(تقسيم کرد و به گروه اّول گفت: »ای دانشجویان، دنبال صيدی بگردید و هيزم جمع کنيد

»ای دانشجوها مقداری و به گروه دوم گفت: ِة . ه ن َي ّسف لا َن  ِم ِة  ّی ورر ِء الّض ْلأَشيا َض ا ْع َب ِلبا  ِاج ِن،  ِلبا ّثاني: »یا طا ِق ال ْلَفری ِل َو قاَل 

د. اوری ي بي اشيای ضروری ازکشت

ًا.«و به تيم سوم گفت: »ای دختران دانشجو، غذایي برایمان بپزید . « َطعام َلنا  ْخَن  ُب ْط ُا ِلباُت،  ِث: »یا طا ِل ّثا ِق ال ْلَفری ِل َو قاَل 

 

وبه گروه چهارم گفت:ای دو دانشجو دنبال مواد غذائي ٍة . ّي ئ اذ ِغ ّد    ْن َموا َع َحثا  ْب ِا ِن،  ِلَبتا ِع: »یا طا ِب ِق الّرا َفری ْل ِل َو قاَل 

بگردید)درباره موادغذائي جستجوکنيد

ٌع. سپس به همگي گفت: »صبر کنيد؛قطعًارخدا با ْسبو َمَضي ُأ َن﴾ «  ِبری الّصا َع َم َل  ا  ِإ ّن ا؛  ور ِب ْص ِع : ﴿ا يم َج ْل َل ِل ق ا ُثّم

 صبرکنندگان است. هفته ای گذشت.

َقت. در روزی از روزها باران شدیدی بارید )نازل َر َت ْح ُهم َفا َت َن ٌة َسفي َق ِع ْت صا َب َو َأصا ٌرَشدیٌد  َط َم َل  َز ِم َن ّیا َا ِمَن اْل ٍم  َیو في 

و کشتي آتش گرفت. شد(و صاعقه ای به کشتيشان برخورد کرد

 

ِبروا﴾.  دانشجوها گفتند: »هيچ اميدی به اْص ا َمنو َن آ ی ّلذ ا  َها ّی َأ َة﴿یا  ِه الی ِذ ُذ ه اْلأُستا َرَأ  َق َف .ا «  اِتن َنج ِل اَء  َرج »ل  ُب : ا ّل ّط َل ال  قا

نجاتمان نيست. پس استاد این آیه را خواند:)ای کساني که ایمان آورده اید صبر کنيد.(

َنَتنا. « دانشجوها غمگين شدند و گفتند: »کشتيمان را از دست دادیم.  َقْدنا َسفي َف َو قالوا:  لُب  ّط ِزَن ال َح

س از به جا آوردن نماز و دعا یکي از ایشان ناگهان فریاد زد. پ  ًة:و َت بْغ ه َم ُُد َح َأ َخ  َر َص ء  ِا ّدع لا َو  لِة  ّص ِء ال ْعَد َأدا َب َو 

لتي. ای پسران هم کلسي ام، نگاه کنيد. ای دختران هم کلسي ام نگاه کنيد. يم َز ی ا  ْرَن نُظ َملئي.   ُا ُز ُانُظروا یا 

ّنا«. آن یک کشتي جنگي است که به ما نزدیک مي شود . ِم ِرُب  َت َتق ُة  ّي َحرب ٌة  َن َسفي ْلَک  ِت

َننا؟  َمکا ُتم  ْد َج َف َو َکي َد: » و ُجن ا ْل او َأل َو َس ُب  ّطل لا َح  ِر وٌد. َف ُجن اه  ن ِم َل  َز َن ُهم َو  ِمْن ْت  َب َر َت قا ُة  ّي بر َح ا ْل ُة يفَن ّس ال

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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ُکم«سربازان جواب دادند: »دودی را از دور دست دیدیم. پس ْدنا َه َو شا ْينا  َت َأ َف ٍد.  ْن َبعي ِم َرَأْینا ُدخانًا  ُد:  ْلُجنو َأجاَب ا

 آمدیم و شما را دیدیم.

*درستي یا نادرستي  صفحه - 42

1-نادرست      2 -درست        3-نادرست         4-درست          5-نادرست

*ترجمه تصاویر صفحه- 42    1-لطفا ، از اتوبوس پایين بيایيد)مذکر(      2-لطفا،آنجا بنشينيد.3-  در کتاب دنبال

جواب بگردید.)مذکر(       4-در کتاب دنبال جواب بگردید )مونث

 

 در این درس با فعل امر آشنا مي شوید. به فرق فعل مضارع و  امر توجه کنيد.

فعل امر فعل مضارع

انجام بدهيد َع ل  ِاف   - َن ل َع ِاف  – ا  ول َع ف ِا انجام مي دهيد   ِن  َتفَعلَن - َتفعل َتفعلونَ – 

 

*پاسخ ترجمه کنيد صفحه- 43      1-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.

:ة دانشگاه    َع ِم اج  ْل -ا ء :آب        4 ام ْل -ا لة:تلش کردن    3 َ َو لُمحا -ْا صين: چين         2 ّ -ال *پاسخ تمرین اول صفحه- 44   1

:تيم ها- گروه ها َق ة ِر ْف لَأ ْ َا - ب :جوانان       6 ب ا ّش -ال 5

-ای دوستانم، لطفا، از کتابخانه خارج - ای دوستانم،لطفا، از کلس خارج شوید)مذکر(  2 *پاسخ تمرین دوم صفحه- 44    1

-ای دوستان ،جواب دو سوال را بنویسيد )مونث -ای دوستان،این ميز را حمل کنيد )مذکر(        4 شوید )مونث(      3

ْر ِف ِاْغ *پاسخ تمرین سوم صفحه- 45   1-پروردگارا  همانا من به خودم ستم کردم پس مرا ببخش  فعل ام ر  

هبا َ ِاْذ  2-خداوند به موسي و هارون گفت:به سوی فرعون بروید. فعل امر: 

ْم ِاْرَح ِفر- غ ِْاْ -پروردگارا ببخش ورحم کن وتو بهترین رحم کنندگان هستي. فعل امر: 3

ملوا َ ِاْع  4-کار نيکي انجام دهيد همانا من به آنچه انجام دهيد دانا هستم. فعل امر: 

جدوا ُ س اْ  5-و زماني که به فرشتگان گفتيم برای آدم سجده کنيد پس سجده کردند بجز ابليس.فعل امر: ُ

*پاسخ تمرین چهارم صفحه- 46     1-ای دانشجویان، به بارش باران نگاه کنيد)مذکر ومونث(    2-ای دو دانش آموز،لباس

های مناسب بپوشيد.   ) مذکر ومونث 

بدانيم
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***********************  

*پاسخ تمرین پنجم صفحه- 1   46-هو الذی..............    2- اضافه است  3- مکان للتعليم ..........   4-أخشاب مناسبة.........

لّح الّصعاب................................ 5-الّشيء الذی .................. 6-َ 

ترجمه )َکْنُز الِْحْکَمة( صفحه- 1   47-هيچ کاری مانند پژوهش نيست .2-دانش ریشه هر خوبي وناداني ریشه هر بدی است.

3-دانش 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.

****************************

 

 

*ترجمه متن: الّرجاء: اميد

کانَْت َمْجموَعٌة ِمَن الَْحَيواناِت في غابٍَة؛ السد و الثعلب و الذئب و الغزالة و الکلب

شير،روباه،گرگ،آهو،سگ و... .......................................................................................... گروهي از حيوانات در جنگلي بودند؛

 

ر روزی از روزها د  ِت. ا نا َيو َح ْل ِة ا یَق َحد ِل ه ا ِع َبي َو  ِت  ا نا َيو َح ْل ِدا َصي هوا ِل َسَتر ّم  ًةُ ث يمَق ًة َع فَر ُح ورا  َف َو َح َن  دای ّي َص ُة  ّت ِس َء    ِم جا َاّیا ٍم ِمَن اْل في َیو

شش شکارچي آمدند و چالة عميقي کندند سپس آن را برای شکار حيوانات و فروش آنها به باغ وحش پوشاندند.

ًة؛روباهي و آهویي ناگهان در حفره افتادند و کمک خواستند. َد َع ُمسا َفَطَلبا  ًة؛ َبغت ِة  ْلُحفَر ِفي ا ٌة  َل َلٌب َو َغزا َثع َع  َق َو

يل حيوانات فرار کردند؛ زیرا از دور دست صداهای شکارچي ها َن .و ید ا ّي ّص ل اَت ا ٍد َأصو َبعي ْن  َن ِم ْع َسِم ّن  ُه ّن َا بَن ِل َْر َه ِت  اونا ي ََح ا ْل ّن ِک ل

را شنيدند..

ِة. روباه و آهو برای نجات تلش کردند. اج ّن ُة ِلل ازَل َغ ا ْل َو ُب  عَل ّث َل ال َو حا

از چند دقيقه کبوتری به روباه َک .پپ س َن َد َب َت  ْح ّر َج ْد  َق ُر.َل ِد ْق َت ل َت َأن ْد . َع ْص َت اَوَلة .ل  ُمح ْل ِل َة  َد ِئ »ل فا ِب : عَل ّث ِلل َمٌة  َحما َلْت  ِئق؛ قا َدقا َبعَد 

تو نمي تواني. بدنت را زخمي کردی. گفت: »تلش هيچ فایده ای ندارد. بال نيا.

سگي به آهو گفت: »اميدی به نجات تو « و ِک . َن َد َب ِت  ْح ّر َج ْد  َق َل . َن یر ِد ْق َت ِت  ل َأن .ی  َعد ْص َت ل  ِک . ِت اج َن َء ِل اج َر ِة: »ل  َل ْلَغزا ِل ٌب  َکل َو قاَل 

نيست. بال نيا. تو نمي تواني. بدنت را زخمي کردی.

الدرس الخامس)درس پنجم

http://t.me/Quranpayamgilan


 
 

14

ٍة. روباه و آهو برای بيرون آمدن بار دیگر تلش کردند ولي بي فایده َد ئ اف ِن  دو ِب ْن  ِک ی َول َر ُأخ ًة  ّر َج َم ور ُخ ا ْل ُة ازَل َغ ا ْل َو ُب  عَل ّث َل ال َو حا

بود.

َول ِنها  َيْت في َمکا ِق َب ُة َو  َل ْلَغزا ِت ا َس ِئ   َی

 

 

ًا. آهو نا اميد شد و در جایش ماند، ولي روباه خيلي تلش کرد. ري َکث َل  َو اح َب  ل َع ّث ا ل ّن ِِ ٰ

«کبوتر به او گفت: »تو نمي تواني، چرا تلش مي کني؟! سرنوشتت . à� َک يصَر ل َم َْب ْق ِا !؟  ُل ِو اح َم ُت ِل ُر ، ْقِد َت َت ل  َأن َمُة:  ْلَحما َلُه ا َلْت  قا

را بپذیر.

لي روباه از چاله بيرون آمد. در  آن هنگام هدهد رسيد و گفت: و  َل: اق َو  ٌد  ُه ُهد َل  َص َو ِت  َوق اْل َک  ِل ي ذ ف  ة. ِ َر ُحف اْل َن  ِم َج  َر َخ َب   ل َع ّث ا ل ّن ِک ل

من این روباه را مي شناسم؛ او کم شنواست؛ او جو ُخر ل اْ  ي َعَل ُه  ُع ّج َش ُت َة  َم ا َحم ْل ا  ّن َأ ّن  َظ َو  ه  ِع؛ ْم ّس ا ل ُل يق َث َو  َب ؛ه عَل ّث ْعِرُف هَذاال َأ َنا  َأ  

 گمان کرده است که کبوتر او را تشویق به بيرون آمدن مي کند.

ِتها .«حيوانات گفتند: »ما به آهو ستم کردیم. باید به او کمک کنيم. َعَد ُمسا ِب َعَلينا  َلَة.  ْلَغزا ْمنا ا َل َظ َنحُن  ْلَحَيواناُت:  ِت ا قاَل

«کبوتر به آهوگفت: خارج شو تو به آساني مي يس . ْيَأ َت ٍة. ل  َل ِبُسهو ِج  ْلُخرو َعَلي ا ِدریَن  َتق ِت  َأن ْخُرجي.  ُا ِة:  ْلَغزاَل ِل ُة  َم ْلَحما ِت ا قاَل

تواني خارج شوی. نااميد نشو.

ُت. آهو یک بار دیگر تلش کرد و بيرون آمد و حيوانات خوشحال اونا ي ََح ْل ِتا  َِرح َو َف ت  ْج َر ََخ ْخَر یَف ًة ُأ ّر َم َج  ْلُخرو َلُة ا ْلَغزا ِت ا َل َو حا

شدند.

مي شود. )هرکس چيزی خواست و تلش ّف ق َد هرکس چيزی بخواهد و تلش کند، مو َج َو َجَّد،  ْيئًا َو  َش َلَب  َط َمْن  ِه:  ِل الّل َرسو قال 

ّفق شد. کرد، مو

 

 

*درستي و نادرستي صفحه- 52      1-نادرست 2-درست  3-نادرست    4-نادرست 5-نادرست

*ترجمه تصاویر صفحه- 52       1-چيزی بر روی درخت ننویس . )مذکر(         2-چيزی بر روی درخت ننویس .)مونث

 

 

فعل نهی:

فعل نهيفعل مضارع

انجام نده َعل ي  َتف ْل     ل فَع َت ل انجام مي دهي   َن  َعلي َتف َعُل     َتف

 

بدانيم
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*فرق فعل مضارع منفي و فعل نهي

فعل نهي فعل مضارع منفي   فعل نهي  فعل مضارع منفي  

:ي دروغ نگو َتکذب ل وغ نمي گویي   رد َن:  يب َتکذ ل مگين نشو   غ  ْن: َز َتح ل غمگين نمي شوی   ُن : حَز َت ل

 

ًا ّر ح ا ًا -لتشربي شای *ترجمه کنيد صفحه -53          1-از رحمت خدا نا اميد مشو          2

:سگ ْل ب َک 3-ال لة:تلش کردن      َ َو ِت:باغ   وحش     2-ُمحا ْلَحيوانا ُة   ا َق َحدی *پاسخ تمرین اول صفحه -54       1-

:کم شنوا عم ّس َثقيُل ال 4- َمصير:سرنوشت         5-

*ت رجمه تصاویر صفحه- 54  1-ای دوستم ، کيفت را    اینجا قرار نده )مذکر(    2-ای دوستم، کيفت را اینجا قرار نده )مونث

-اندوهگين مباش همانا 2 فعل نهي     ل : ْجَْع َت *پاسخ تمرین سوم صفحه- 55   1-پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار نده.   ل 

-برای دنيایت کار کن گویي 4 فعل امر   ت : ْسُْک ُا -هنگامي که عصباني شدی پس سکوت کن.  3 فعل نهي    زْن : َْح َت خدا با ماست.ل 

َمْل: فعل امر ْع ِا که تو برای هميشه زندگي مي کني و برای آخرتت کار کن گویي که تو فردا مي ميری  

*پاسخ تمرین چهارم صفحه- 56   1-دوستي را بکار و دشمني را نکار.         2-ای دختر بچه ساکت شو و فریاد نزن.

3-در زندگي ات راست بگو و هرگز دروغ نگو.           4-در شب برای عبور از خيابان لباس سفيدی بپوش وسياه نپوش.

ْح َت ْف ِا ِکَبر        7- َجّد       6- َأْخذ       5- ِمصباح       2- َنجاح      3- غاَبة      4-  * پاسخ تمرین پنجم صفحه- 56    1-

ُر وف ْص ُع ْل َا -7 ُد       َس َأ ْل َا -6 ُل       يف ْل -    َا 5 ُة     َم ام َح ْل 4-ا َل ب     ْع ّث َال -3 ُة       ارَف ّز ل َا -2 ة     َمَُک ّس *پاسخ تمرین ششم صفحه- 57   1-ال

ُس َفَر ْل َا ْلُب     9- َک ْل َا -8

 

 

 

ِاذا ِن       7- ِاثنا َحزین      6- ِابَحثي         5- ِول   3-اِقتََرَب       4- ُیحا پاسخ تمرین هفتم صفحه 58      1-الکلب   2-

ّجعنا    15-أسنان 16-َذهاب َش ُمهَمة      14- َنَزلوا        12-جاهِل       13- ِلح      11- َلة       10- صا َص ِمهَنة      9-ُموا -8

ا )غمگين نباش قطعا خدا با ماست عَن
م اَ  ّ ّ ن اِ ْز ن َح َت َرمز: ل

ِة( صفحه   -59   1-گفتن نمي دانم نيمي از دانش است.  2-هر کس درخردسالي اش بپرسد در بزرگ سالي ْکَم ْلِح ْنُزا َک *پاسخ 

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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*ترجمه متن:    تَْغييُرالَْحياِة:   تغيير زندگی

ل تحصيلي نو آغاز شد و دانش آموزان روستا به اس ِة : َس َر د َم ْل ا  َل ي ِة ِإ َی ر َق ْل يمُذ ا َتل َب  َه َذ َو  یُد  َجد ْل ا  ّي س ار ْلعاُم الّد َدَأ ا َت ِاب

 مدرسه رفتند.

رد کلس او ّلم  روستا کوچک و زیبا بود خانم مع ِع.آ ن ّراِب لا ّف  ّص ال ِف ي ُة  َس ّر َد ُم ْل ِت ا َل َخ َد َجميلة.  کانت القریة صغيرة و 

 چهارم شد.

کلس شلوغ .  ل ِر اس َي اْل َل ي َع َن  ْس ِل ْج ِت: عِا ان َب ْل ْت ِل َل ا َو ق ِن.  َ يم َي اْل َل ي َع وس ا ِل ْج ِا َن:» ين َب ْل ِل ُة  َس ّر َد ُم ْل ِت ا َل ق ا ًا. ِحم َد ُمز ّف  ّص کاَن ال

ّلم به پسرها گفت: »سمت راست بنشينيد. « و به دخترها گفت:»سمت چپ بنشينيد. بود. خانم مع

او دانش آموزی مردود يها.  ضا م  َلي َع ِع  ّطل ِل اه ل ف ّ َل ِم ِة  َد َه ُمشا ِل َبْت  َه َذ َو  ْت  ِزَن َح َف ِم »سارة «.  ْس ِبا َبًة  ِس ًة را َذ ِتلمي َدْت  َه هَي شا

به نام ساره را دید ناراحت شد و برای دیدن پرونده اش و برای آگاه شدن بر گذشته اش رفت.

ٌة. در پرونده سال نخست: او دانش ّي َذک ٌة و  َط َي نشي ه ًا . د ّي َج ِتها  اِجبا و  ُب ُت ک َت ًا . ّد ِج ٌة  َد ّي َج ٌة  ذ يم ِتل َي  ه َلي : و ُا ْل ِة ا َن ّس ل ا  ّف َل ِم َفي 

ّعال و باهوش است.آموزی بسيار کوشاست. تکاليفش را به خوبي مي نویسد. او ف

ر پروندة سال دوم: او دانش د  و ي . َف َتش ُمس ا ْل ِفي ٌة  َد ارِق ّمه ا ٌة. ُأ َن زی اه َح ّن ِک ل ًا . ّد ِج ٌة  َد ّي َج ٌة  ذ يم ِتل َي  ه  ِة: نَي ّثا لا ِة  َن ّس ل ا  ّف َل ِم َو في 

آموزی بسيار کوشاست. ولي غمگين است. مادرش در بيمارستان بستری است.

در پرونده سال سوم: او مادرش را امسال از ًا.  و ّد ِج نٌة  َحزی َي  ه ِة . َن ّس لا ِذِه  في ه َدَته ا ِل او ْت  َد َق َف َي  ه  ِة: َث ِل ّثا لا ِة  َن ّس ل ا  ّف َل ِم َو في 

دست داد. او بسيار غمگين است.

 

 

رونده سال چهارم: او درس پ  ر ّف. و د ّص ل ا  ِفي ُم  ا َتن َو  َة  َس َر د َم ْل ّب ا ِح َو ل ُت َة  َس ا ّدر لا ِت  َک َر َت َي  ه  ِة: َع ِب ّرا لا ِة  َن ّس ل ا  ّف َل ِم َو في 

خواندن را ترک کرد و مدرسه را دوست ندارد و در کلس مي خوابد.

دش را سرزنش کرد و روش تدریسش را تغيير داد. وخ ّلم  یِسها. خانم مع َتدر َة  َق طری َر َت ّي َغ َو  َسه ا ْف َن ْت  َم ل  ُة َس ّر َد ُم ْل ْا

الدرس السادس)درس ششم
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ٍة. يَف َصح ِة  َرَق ي َو ف  ًة ّی َهد ه ا ت َِس ّر َد ُم را ةِل س  ْت َب َل َج َو  ا َلها  یا َهد ذ  ُي ّتلم ل َبا  َل ِةَ ج َس ّر َد ُم ْل يلِد ا م  ة ِل َْف َح ي  ف  ٍة ّد ُم َد  َبع

ّلم برایش هدیه هایي آوردند و ساره برای خانم معّلمش هدیه ای در ّلد خانم مع ّدتي دانش آموزان در جشن تو پس از م

برگه روزنامه ای آورد.

هدیه شيشة عطر مادرش بود که کمي عطر در يمُذ؛ آ ن ّتل لا َک  ِح َض َف ِر  ِعط اْل َن  ِم ٌل  ي َقل ،ا فيها  ه ّم ُأ ِر  َة ِعط اجَج ُة ُز ّی َهد ْل ِت ا کاَن

آن بود و دانش آموزان خندیدند؛

ّلم به من مع اخ ِر . ْط ع ِ ْل َک ا ِبذِل اه  َس ْت َنْف َر ّط َع ُة  َس ر َّد ُم ْل َن  .ا ْک َح ض َت ل  « ِات: ْلَبن ِل ْت  َل اق َو  او «  َحک ْض َت َن :»ل ين َب ْل ُة ِل َس ّر َد ُم ْل ِت ا َفقاَل

پسرها گفت:  نخندید « و به دخترها گفت: »نخندید «. خانم معّلم با آن عطر به خودش عطر زد.

شم آمد و گفت: »بوی تو مانند بوی مادرم ّل «ساره نزد مع ي . ّم ُأ ِة  َح ِئ ر ا ُل ِمث ِک  ُت ِح ْت :»رائ َل ق ا َو اه  ِت َس ّر َد ُم َد  ِعن َءْت سارة  جا

 است. 

د. ش  ّفق اره را تشویق کرد و او دانش آموزی مو س  ّلم انم مع خ  ًة. ّي لا ِمث ًة  ذ يم ل ِت ْت  اَر َفص رة؛  اس َسُة  دّر َُم ْل تا  َِع ّج َش

نامه ای از ساره دریافت ّل م يها: و پس از چند سال؛ خانم مع ف  ًة َب تکو َم س ارة  ْن ِم ًة  َل اس ُة ِر َس ّر َد ُم ْل ِت ا َلَم َت ْس ِا َسَنواٍت ؛  َد  َو َبع

کرد که در آن نوشته شده بود:

ستي که در زندگي ام ه  ّلمي و بهترین مع ت ٌة  َب َطبي َن  ْل ا َأن ا ی.  ري َمص ِت  ْر ّي َغ ِت  ن َأ ايتي.  َح في  اه ت ُْد َه ا ٍةش  َم ّل َع ُم َضُل  ِت َأف َأن  

دیده ام. تو سرنوشتم را تغيير دادی. من حال پزشک هستم .

امه دیگری را از خانم دکتر ن  ّلم ،ي خانم مع ّدت رة؛ و پس از م اس ِة  َب يب ّط ا ل َن ِم ر ی َْخ ًة ُأ َل اس ُة ِر َس ّر َد ُم ْل ِت ا َلَم َت ْس ِا ٍة،  ُمّد َد  َو َبع

ساره دریافت کرد .

که(درآن از وی حضور در جشن عروسي اش و .( ِس ور َع ْل ا  ّم ِن ُأ ْلُجلوَس في َمکا ِجها َو ا ِة َزوا َل َحف َر في  ُحضو ْل ْنَها ا ِم َبْت  َل َط

خواسته بود. نشستن در جایگاه مادر عروس را

هنگامي که خانم .ي ت اي َح ِت  ْر ّي ِت َغ يت ؛َأن د َ ّي َس ا  ی  ًل یز ًا َج رک ُش اه سارة:  ْت َل َل ؛ قا اه اوِج َز ِة  فَل َح اه في  ُت َس ّر َد ُم َضرْت  َح ِعنَدما 

معّلم در جشن عروسي اش حاضر شد؛ ساره به او گفت: ای خانم! تو زندگي ام را تغييردادی .
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او گفت: »نه ای دخترم، تو ّلم ب ه پس خانم مع .    » . ُس ّر َد ُأ َف  ُت َکي ف َْر َع َف يت؛  ِت َحيا ْر ّي َغ ِت  َأن »ل یا ِبنتي؛  ُة : َس ّر َد ُم ْل َلها ا ْت  َل َفقا

چگونه درس بدهم. ÿÿ زندگي ام را تغيير دادی؛ پس یاد گرفتم )آموختم

*پاسخ تمرین صفحه- 64

1.َعلَي اليَسار         2.لِواِلدَةِ سارة                3.فِي الرّاِبع             4.زُجاجَةُ العَطر                   5.َنَعم

*پاسخ تصاویر صفحه- 64

. ای همکلسي هایم، لطفا پایين نياید، بال بروید.)مؤنث  2 همکلسي هایم، لطفا پایين نياید، بال بروید.)مذکر(    1.ای   

. ای دو همکلسي  لطفا پایين نياید، بال بروید.)مؤنث 4 .ای دو همکلسي، لطفا پایين نياید، بال بروید.)مذکر(       3

د صفحه- 65 *پاسخ ترجمه کني

1.در شب زیر درخت نخوابيد.           2.ای خواهرانم، بدون حجاب ظاهر نشوید .

.تنها خارج نشو، با همکلسي ات خارج شو. 3.ای برادرم، با صدای بلند نخند.       4

*پاسخ تمرین اول  صفحه- 66

ِسب)مردود(       5.َحفَلة)جشن َحم)شلوغ(    4.را َد  1.َصوم )روزه(          2.َنشيط)فعال(              3.مز

*پاسخ تمرین دوم صفحه- 66

1.عيب های دوستانتان را آشکار نکنيد.                   2.اینجا ننشين؛ آنجا بنشين.

3.از اینجا برو      4.از این آب ننوش.

*پاسخ تمرین سوم صفحه- 67

نهي ْل  جَع َت ُتْب )فعل امر      2.پروردگارا ما را با گروه ظالمان قرار نده.ل 1.برای ما در این دنيا و آخرت نيکي بنویس.     ُاک

ِبر)امر( یقولون )مضارع ِْاص .بر آنچه مي گویند صبر کن.   4 با)نهي  رق َت 3.خدا به آدم و حوا گفت: به این درخت نزدیک نشوید. ل

ُاشکروا )امر 5. و نعمت خداوند را شکر کنيد.  

*پاسخ تمرین چهام صفحه- 68
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ُخ ُر َیص –  ل ُس دُر َی ُع        مضارع منفي: ل َف َین َن-  َتعرفي َرَسمنا      مضارع:  ْت- ما  َبَخ َط ُتم          ماضي منفي: ما َقَذف َظَهر-  َماضي: 

وَن ظ َف َتح َس ُت –  ُک َیس َف  َسو ْب            مستقبل:  َس َتح ْر – ل حَض َت ْب          نهي: ل ِاشَر امر: ُاتُرْک – 

 

 

*کنزالحکمة )گنج حکمت(    - صفحه 69

1.به فراواني نمازشان و روزه شان و زیادی حج نگاه نکنيد .. و اما به راستگویي و امانتداری نگاه کنيد.

2.شما باید صبر کنيد زیرا صبر برای ایمان مانند سر برای بدن است.

3.به آنچه گفته شد نگاه کن به گوینده نگاه نکن.

4 هيچ فقری مانند ناداني و هيچ ارثي مانند ادب نيست.

5.کسي که خشمش را دور کند خداوند عذابش را از او دور مي کند.

*********************************************************

 

 

تلش ّ:د ميوۀ  ِج ِل ْ ا  ةرُ
م
َ َ : َث عُ ِب الّاس ُر س

د
ّْ ترجمه متن:   اَل

ّن هفت سالگي بود،)هفت ِس ِه: ادیسون در  ِت َس ِدرا ِع َنَفقاِت  ْف َد َعْن  ُتُه  َر ْس َزْت ُأ  َج َع ِعنَدما  ِه،  ِر ِمْن ُعم ِة  َع ِب ِفي الّسا ِإدیسون  کاَن 

ِت هزینه های تحصيلش درماند . ساله بود(هنگامي که خانواده اش از پرداخ

پس مدیر مدرسه اش او را از ِه ؛ ِک او َف ا ْل َع ِئ ب ا َر اص َف ُق .«  حَم ٌذ َأ يم ْل ُه ِت ّن ِإ َعنُه: » َل  َو قا ِة  َرَس َمد ْل َن ا ِم ِه  ِت َرَس َمد ُر ُمدی ُه  َد َر َط َف

مدرسه بيرون کرد، و در باره اش گفت: »اودانش آموزی نادان است. « پس ميوه فروش شد.

ي او درس خواندن را ترک نکرد؛ بلکه به کمک لو رًا.  ُه َکثي ْت َد اَع َي س ه ه ؛ ِ ّم ُأ َدِة  اَع ُمس ِب َس  َر َد ْل  َة؛ َب َس ار ّد ل ا  َرَک َت م ا  ُه ّن ِک َول

مادرش درس خواند. او خيلي کمکش کرد.

ادیسون به سبب حادثه یا بيماری ای که روزهای ِة.  َل وف ّط ا ل َم ا ّی ُه َأ اصَب َأ ض  ٍَر ْو َم َأ ٍة  َث ِد ا بح  َِب َس ْمِع ِب ّس َل ال ِإدیسون َثقي َن  کا

کودکي دچارش شده بودکم شنوا بود.

 الدرس السا س)درس هفتم
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ِت او َد َا ْل ا  ِة َو ّی يماو ْلکي ا اّد  َمو ْل ِض ا َبع ِء  َلي ِشرا َع َر  َد َق ٍة  ّد َد ُم ع َو َب ِه  ِل نِز َم ي  ف  ًا يغر َص رًا  َب خَت ُم ع  َن ََص َء .َف يکميا ا ْل ّب َح ُن َأ ِإدیسو

يت توانست برخي ّد ادیسون شيمي را دوست داشت. پس آزمایشگاهي کوچک در خانه اش ساخت و پس از م ِة ؛ ّي ِعْلم ْل ا

ّد شيميایي و ابزارهای علمي را بخرد . موا

ِئع، َبضا ْل ِة ا َرَب َع َعها في  َض َو َو ٍة  َع ِطبا ة  ِ َل ِء آ َلي ِشا َع َر  َد َق َو  ِت  ا را قط ِ ْل ِد ا َح َأ ي  ف  ًل ؤسو َر َم ا ٍةص  َر يث َک ٍت  َول ُمحا َد  َبع َو 

 

 

کي از قطارها شد و توانست دستگاه چاپي بخرد و آن را در واگن کالها ی  ِل و پس از تلش های بسياری مسئو

 گذاشت،

نزده سالگي روزنامه ای اپ ّن    و  در س ِر. ِقطا ْل ا  َعه اِفي َب َط َو  ًة  ّي وبع ْس ًة ُأ يحَف َص َتَب  َک ِه  مِر ُع ْن  ِم رَة  َش ْع ََة َس اخِم ْل ةا  َِن ّس ِفي ال َو 

هفتگي نوشت و آن را در قطار چاپ کرد.

ّد ر یکي از روزها یکي از شيشه های موا د  ة؛ ِ َع َب َمط ْل يف ا ِة  ّی يکمياو ْل ا  ّد ْلَموا َدی ُزجاجاِت ا ْح ِإ َرْت  َس َک ِم اْن َاّیا ِد اْل في َأَح

 شيميایي در چاپخانه شکست .

و  آتش سوزی ِه. ت ِ ِرَک َش يف  ًا  سي َرئ ِل  ف ّط ا ل ُد ِل و ا لُه ََع َج ِر ، اط ِق ْل ا  حِت ْن َت ِم ًل  ِطف َقَذ  َدما َأْن ِعن َو  ِقطار  ْل ُس ا َدُه َرئي َر َط َف ٌق  َحری َدَث  َح َف

ِر کودک او را رئيس شرکتش روی داد و رئيس قطار او را بيرون کرد و وقتي که کودکي را از زیر قطار نجات داد، پد

 کرد.

ن شب و روز در وس ادی ِة. ّعي ّصنا ِث ال ْبحا َأ ْل ِل ًا  ر َب َت ُمخ َع  َن َص ْن  ُل َم ّو َأ َو  ه  ًا. را ه َن ًل َو  ي َل ِه  َبِر َت ًل في مخ َمشغو ِإدیسون  َن  کا

آزمایشگاهش مشغول بود. او نخستين کسي بود که آزمایشگاهي برای پژوهش های صنعتي ساخت.

ُر َو ّص ل ا  يَقي و لموس ْ ا  ُل ّج َس ُم َو  ّي  ئا َرب ْه َک اْل ُح  اب ِمص اْل َو  ُة  ّي ابئ َر ه َک ا ْل ُة اَق ّط َه اال ِمن ّم ؛ ِه ٍع ُم ِترا ْخ ِف ا ْل ِمْن َأ َثَر  ْک َع إدیسون َأ َر َت ْخ ِا

یسون بيشتر از هزار اختراع مهم اختراع کرد. از آن جمله نيروی برق، چراغ دا ِة . َر ا ّي ّس لا ُة  ّی را ّط َو َب ام  يَن ّس ا ل ُة آ َل َو ُة  َک ّر َح َت ُم ْل ا

ّرک، دستگاه سينما و باتری خودرو. برق، ضبط کنندة موسيقي، عکس های متح

يروی برق در این روزگار دليل اصلي ن  و  ِة. َد ی َجد ِت اْل اع ّصنا ل ا  ِم ّد َق َت ِل ّي  يئس َر َبٌب  َس صِر  َع ْل َذ اا ي ه ف  ُة ّي َکهَربائ ْل ُة ا َق َو الّطا

پيشرفت صنایع نوین بوده است.
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30 َکه ف ْل َمًل ﴾ ا ن َع ْحََس ْن َأ ر َم َْج ُع َأ يض ُن ّنا ل  ِإ ِلحات  ّصا ِال او  ِمل َع َو  او  آَمن َن  یذ ّل ا  ّن ِإ  ﴿

ًا کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند، ما پاداش کسى را که کار نيکو کند تباه نمى کنيم. قطع

*پاسخ درستي و نادرستي صفحه- 74

1.نادرست                     2. درست      3.درست         4.درست     5.نادرست

*پاسخ تصاویر صفحه 76-75

1-این یک دژ تاریخي در استاني زیبا است                            2.این یک اثر تاریخي در استاني بزرگ است.

3.تندیس های دانشمندان در مقر سازمان ملل متحد است.            4.تندیس متنبي در شهر بغداد است.

 

 

 

موصوف اسمي است که برایش یک یا چند ویژگي مي آوریم که صفت ناميده مي شود. مضاف، اسمي است که به اسم بعد از

َسة خودش )یعني مضاف اليه( نسبت داده مي شود   مثال:     موصوف و صفت : ُمختبٌر َصغيٌر    مضاف و مضاف اليه: ُمختبُر المدر

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

َکبيَرة : )خواهر بزرگ من (که در این مثال الکبيَرة صفت و ُأختي ال در عربي اول مضاف اليه بعد صفت را مي آوریم. مثال: 

 ی ضمير که به أختي متصل شده مضاف اليه است.

7 *پاسخ ترجمه جملت صفحه- 6

.در پایان مسابقه تيم پيروز ما را تشویق کردیم. 2 .مادرم انگشتر طلیش را در جشن تولدم پوشيد.                    1

3.مزرعه بزرگمان را به دو نيم تقسيم کردی.                          4.او تکاليف مدرسه اش را انجام مي دهد.

5.گردش علمي ما سودمند بود.                                           6.به خاطر کار خوبت از تو سپاسگزارم.

*تمرین اول  صفحه- 77

1.درست       2.نادرست           3.نادرست       4.درست        5.درست

 بدانيم
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*تمرین دوم صفحه- 77

1.آرامگاه دانشمند ایراني ابن سينا در شهر همدان است.             2.پل سفيد، روی رود کارون است.

3.مسجد امام، اثری قدیمي در استان اصفهان است.                   4.سربازان قوی ما، سربازاني با ایمان هستند.

*تمرین سوم  صفحه- 78

ِجح ِسب      ≠   نا ِقل   ≠   َمجنون                 را َل           َليل   ≠  َنهار              عا َع َج َع    =    َض َو َصداَقة   ≠ َعداَوة          

َرَقد َم    =    َطویل     ≠    َقصير              نا َصْعب   ≠ َسهل              ُجلوس ≠   قيام             ِدقاء         َأعداء    ≠   َأص

َتي َأ َقبيح     ≠   َجميل                جاَء  =   

78- *تمرین چهارم صفحه

َذ َق َق    3.َبضائع        4.الّصحفية       5.َأن َتَر ِاح 1.َنفَقات       2.

*تمرین ششم صفحه 79

مح زَد ُم .1 ِب ع   1 لط َم .1 9.أقمار 0 ّجلت    َس َم َدأ     7.ُکرسي    8. ِابت َمعجون    4.أنهار   5.أبحاث  6. َفقات 3   . َن ُطفوَلة       2. .1

م ُه َس 1 أنف عف     6 َد .1 َع ة       5 ان ِص .1 .آلت       4 12.َتماثيل     13

: هيچ جهدی مانند جهاد با نفس نيست. سف ّن ل ا  ِد الجها ک  َد رمز: لجها

*کنز الحکمة صفحه- 80

1.تو باید خدا را یاد کني زیرا آن روشنایي دل است                   2. همنشين بد، شيطان است.

3.دنيا کشتزار آخرت است.         4.دانش گنجي بزرگ است.         5.خواب برادر مرگ است.

------------------------------------------------------------------------------

 

: ِر ة َ
جْ ِق َسيّاَرِة اْلُ

ِئ گويی ميان زائر و رانندۀتاکسیگفت و*ترجمه متن: ِحواٌر بَيَن الّزاِئِر َو سا

شما رحمت و برکات خدا ب ر  و  دو  َن ؟در وب َه ْذ َت َن  ی َأ ُتُه . َرکا َب َو  ِه  لّل ُة ا َم َرح ُم َو  ّسل ل ُم ا ُک ي َل َع برشما       -  :  سلم  ُکم َلي َع لُم  ّس - ال

باد.کجا مي روید؟

الدرس الثامن)درس هشتم 
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. خوش آمدید .بفرمایيد .سوار ه موزة مکّة مکرّمه مي رویم. - أَهلً َو َسهًل بِکُم .تَفَّضلوا  .اِرْکَبوا ِة ب َّم َر ُک ةّکَ الْم - نَْذَهُب إلَي ُمْتَحِف َم

شوید.

َربَعينَ ریالً. چهل ریال ّا؟ چند ریال از ما مي گيرد                          -أ ِن ُ م ُذ ْخ َأ  -َکْم ریالً ت

لِکُّل ٍ َلثونَ ریالً . ث واً؛  َف َةُ أشخاصٍ کرایه گران است .ما سه نفریم.    - ع الُجَرُة غالَيٌة .نَحُن َثلث ْ زائِر َعَشَرُة ریالتٍ. ببخشيد؛ -ا

سي ریال.  برای زائر ده ریال.
هر

ه؛ اشکالي َ؟ بل ُم إیرانيّون ت َن نَعَم .ل بَأْسَ .یا شَباُب، َهلْ أ قّنودَ الیرانيّة؟ آیا پول ایراني مي پذیرید؟ - -َهْل َتْقَبُل ال

ندارد .ای جوان ها، آیا شما ایراني هستيد؟

.ِ َة َع ر َز َلُ في الْم ُتُ أشتغ َي کن ن َط ا .في و ُن َلُ ه غ َت - نََعم َو ِمْن َأیَن َأنَت ؟       - َأنا باِکستانّي وَ أش

 - بله و شما اهل کجا هستيد؟     - من پاکستاني هستم و اینجا کار مي کنم. در ميهنم در مزرعه کار مي کردم.

ه؛ ندیده ام . فرصت ندارم. ُهُ .ما عِندی فُرَصةٌ. ن ْت َی َ؟ آیا تا حال موزه را دیده ای؟     -ل؛ ما رَأ ن ْا يّت ال  َأ َرَأْیَت الُْمتَحَف َح

ءِ .زیرا من از صبح تا ّي الْمَسا َت بّصاحِ ح ألَنّي َأْشَتِغُل ِمَن ال ِ  - -لِماذا ما َذَهْبَت إلَي ُهناَک؟ !چرا به آنجا نرفته ای؟       

شبکار مي کنم.

-َعفواً .َکِم الّساَعُة؟ ببخشيد .ساعت چند است؟                 
   -الْعاِشَرُة َتمامًا   ده تمام  ..

ً؛ همراه ما بيا  .سپس باهم برمي گردیم. ا َع ُ م ِع ْج - َتعاَل َمَعنا.  ُثّم نَر

ه؛ نمي توانم .بسيار سپاسگزارم. لً. ن اً جَزی - َهل َتْقَبُل؟ آیا مي پذیری؟( بول مي کني؟(           -ل؛ ل أَقدُِر .شُکر

الّزائِر َو َدليِل الُْمتَحِف :گفت و گویي ميان ِحواٌر بَيَن ِزائر و راهنمای موزه

دوحرم فَينِ .آثار تاریخيِ حرمين شریفين یّر نِ الش َي َم َر ْح ةّيُ لِل -ماذا في هَذا الُْمتَحِف؟ در این موزه چه چيزی هست؟   - اْلآثاُر الّتاریخ

شریف

َةِ. ستونِ چوبيِ کعبه. ب َع ْک - ما ذلَِک الَْعموُد؟ آن ستون چيست؟         - الَْعموُد الَْخَشبّي لِل

ََرِة الْبَقيعِ؛ وَ َو ما هِذِه اْلآثاُر؟ و این آثار چيست؟       - باُب ِ ِ وَ مَقب ََم؛ صَُوُر الْحََرَمين ّ؛ آثارُ ِِبئْر زَمز َوی بّن الِْمنَبر الَْقدیِم لِْلَمسِجِد ال

آثاٌر َجميَلٌة ُأْخَری دِر منبر قدیمِي مسجد نبوی؛آثار چاه زمزم؛ عکس های دو حرم و قبرستان بقيع؛ و آثار زیبای دیگری

-َأْشُکُرَک َعَلي َتوضيحاِتَک الُْمفيَدِة  . به خاطر توضيحات سودمندتان  سپاسگزارم  .    - ل َ ُشْکر َعَلي الْواِجِب. وظيفه بود،

تشّکر لزم نيست.
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*درستي یا نادرستي –صفحه 84

1(نادرست          2( نادرست           3(نادرست             4(درست                5(درست

 

* 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. مثل مي+رفت = مي رفت.

در عربي ، معادل ماضي استمراری اینگونه است:  کان)فعلهای ماضي از ریشه کاَن( +  فعل مضارع مثل:

کان َیذَهُب  یعني: مي رفت) درحاليکه اگر یذهب را بدون کان معني کنيم ميشود: مي رود

یا فعل کانوا َیکُتبوَن یعني: مي نوشتند و الي آخ.....

 

دانش آموزان با دقت درس مي خواندند.                                                  دودختر تکاليفشان را مي نوشتند.

*فن ترجمه – صفحه84            توجه: قواعد فن ترجمه در صفحه قبل توضيح داده شد.

1(غذا را مي خوردند.               2(مي ساختند                     3(انجام مي دادند.

 4(گروهي از آنها سخن خداوند را مي شنيدند.          5(دانشجویان دانشگاه در کتابخانه درس مي خواندند.

*پاسخ تمرین اول – صفحه 86

1(نادرست         2(درست             3(نادرست             4(درست               5(درست

*پاسخ تمرین دوم – صفحه 86

-کارگران خانه ای مي ساختند و آنها الن ایستاده اند.         - برادر کوچکم تکاليفش را مي نوشت پس خوابش گرفت.
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*پاسخ تمرین سوم – صفحه 87

1(َیشَتِغُل                    2(نُقوٍد                3( َدليل         4(الِبئِر          5( َیرکبوَن

*پاسخ تمرین چهارم – صفحه   87

 نجات مي دهد                  نجات مي داد

 کار مي کنند                     کار مي کردند

 تلش مي کنند                    تلش مي کردند

 حاضر مي شوند                حاضر مي شدند

 کمک مي کنند                  کمک مي کردند

*پاسخ تمرین پنجم – صفحه 88

1( الکهرباء= طَاٌقةَ تَشتغل..................        2(المطر= َقطرات الماء ..............            3 (الرئيسي= )بدون پاسخ

4( العدو= هوالذی لیطلب.....................         55الفلح=  مَن یَعمل .....                     6 6النار= نتيجَة احتراق ............

* پاسخ تمرین ششم – صفحه 88

1- جسر جاوميشان 2- سوق کرمان 3- شللت شوشتر 4- عين بيستون 5 – غابة مدینة مينو دشت6- مرقد بایزید

* پاسخ تمرین هفتم – صفحه 89

- 12 0َ 1- لبأس 11أ-عداء ِموا 9-استخرج َل 1-مسلم2-کيمياوی 3- أدوات 4- َتعال 5- مجالسات 6- نقود 7- محاولت 8- ع

َضّ ل21-رزاعة َف 20ّ-ت  19َ-رداسي  منظمتا 13 -أزهرا 14 -ممر مشةا 15 -مّلف 16 -تلميذتا 17 -ثلثو ن18-ایليت 

 

ِ ر )بهترين فرد گروه کسی است که در سفر به آن ها خدمت می کند.
 رمز:پيامبر اکرم )ص(: »َسيُّد الَقوِم خاِدُمُهم فی الّفس

*ترجمه کنز الحکمة- صفحه 90

1- محبوب ترین کارها نزد خدا، پس از واجبات دیني، داخل کردن شادی بر مسلمان است. )شاد کردن مسلمان است.

2-محبوب ترین خوراک نزد خدا، آن است که دست ها بر آن زیاد باشند. )افراد زیادی بر سر سفره غذا نشسته باشند.

3-محبوب 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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4-محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا، سودمندترین شان نسبت به بندگانش است.

5- محبوب ترین کارها نزد خداوند، نگه داشتن )حفظ( زبان است.

* ********************************************************* 

 

 

درباره  بهداشت :ة متن هايی  ِح ّ ص َحوَل الِّص

 

 

ٌ *نُصو

مي کنند که گمان  مردم  برخي از  رنگ ها : رین  ب ته َقط َف ِن  ي ّتزی ْو ِلل ِم َأ ْس ّر ِلل ْو  َأ ِن  یو ل ّت َن ِلل َالوا ْل ّن ا َأ ِب َن  ّنو َیُظ ِس  ّنا ُض ال ِن :َبع َالوا ُل اْل َض َأف

رنگ ها فقط برای رنگ آميزی یا نّقاشي کردن یا تزیين هستند.

ِة؟ َف ِل َت ُمخ ْل ِن ا َالوا ُتأثير اْل َو  ِن؟ ما ه َالوا ِباْل ِض  َامرا ُة اْل َج َل ُن ُمعا ِک ْم ُی َهل  ًا» : َسنا َیوم ُف َأْلناَأن َس َهل  ْن  ِک » َول

ولي آیا روزی از خودمان پرسيده ایم» :آیا درمان بيماری ها با رنگ ها ممکن است؟( امکان دارد؟ )تأثير رنگ های مختلف

(گوناگون )چيست؟ «

دارند. ماتأثير  ب ر  رنگ ها  که  باورند ) این  بر  معتقدند (  دانشمندان  از  ا برخي  ني َل ًا َع ثأير ِن َت َالوا ْل ّن ِل َأ ِء  َلما ُع ْل ُض ا َبع ُد  ِق َیعَت

ّی و ما ّس ل ُق ا َر ز اْلا ُن  و ّل لا َو  ر  َض خا ُاْل ُن  لّلو َي ا ه َو  ِر  اه ّن َو ال ِل  ّلي في ال ِ ا  َلن َحو ُدها  ِه ُنشا ّلتي  ا ُة  ّي عي ّطب ُن ال ا ول ْلَا ِن، ا َعي ْل َلي ا إ ِن  ا ول ْلَا َحّب ا ّن َأ ِإ

ًا محبوب ترین رنگ ها برای چشم، رنگ های طبيعي ای است که شب و روز ِف.قطع ْلَخری ِق ا َأورا ِض  ِن َبع َلو ِمثُل  ُاْلاصَفر  وُن  ّل ّم ال ُث

دراطراف خودمان مي بينيم که عبارت اند از :رنگ سبز و رنگ آبي آسماني سپس رنگ زرد، مانندرنگ بعضي برگ های

پایيز.

احساس خستگي مي کنيم  آن نگاه  وقتي به  رنگ سرخ،  ّما  ا: َب  ا صع َا ْل ُک ا ر َّح ُه ُی ّن ِه ِلا َلي ِإ َُننُظر  ام  َد ِعن ب  َِع ّت ْشُعر ِبال َن َُف ُحَمر  ْلا ُر ا ّنو ّما ال َأ

مي کنيم؛ زیرا آن اعصاب را تحریک مي کند.

در جاهایي رانندگي  و  راهنمایي  قانون  نتيجه  در  ِر ؛ ور ُم ْل ِت ا را اش ِإ ِه َک اب ِت ْن ِلا ي ا َل ِإ ٍة  َج يت ِبحا ل ّ ِن ا ِک َاما ِفي اْل ُه  ُم ِد َتْخ ِر َیس ُمرو ْل ُن ا َفقانو

مي گيرد؛ کار  به  آن را  رانندگي  و  راهنمایي  های  علمت  ّجه دارد، مانند  که نياز به تو

 

 

بهتر است که در آن رنگ خواب های  ق  ات ّما ا ا ّي . َسج ف َن َب ْل ِن ا ّلو ل َکا ِب  ا صع َا ْل ِل ِة  َئ ُمَهّد ْل ا  ِن َالوا ْل ُم ا ا دخ ِت ْس ا ا َه ُل في َض َاف اْل وِم َف ّن ُف ال ُغَر ّما  َأ  

ِل رنگ بنفش به کار گرفته شود. های آرام بخش اعصاب مث

ِل ویتامين آ : از فایده های ویتامين آ افزایش وزن کودکان است َاطفا ِن اْل َوز ُة  َد ِد فيتامين »إ زیا ِئ َفوا ْن  ِم   A فيتامين»إ

الدرس التاِسع )درس نهم 
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چشم سودمند ویتامين برای  این  ِة  لّي ّلي ِت ال ا را ْلغ ا ِء  ِتدا ْب َل ا ْب َق ُه  َن و اَول َتن َی ِة  نَي ّثا ِة ال مّي َل اع ْل ب ا ِر َْح ْل ِفي ا َن  راو ّي ّط َن ال َو کا ِن  َعْي ْل ِل ٌد  ُمفي َو  َو ه  

خوردندو مي  شبانه  ت  است و خلبان ها در جنگ جهاني دوم پيش از آغاز حمل

ِل.واین ویتامين در گياهان و ميوه ُتقا ْلُبر ِِقْشر ا َو  ِر  َز َج ْل َو ا ِمِش  ْش ِم ْل َاصَفر َکا ِاْل وِن  ّل ِه ِبال ِک او َف ْل َو ا ِت  ابتا ِفي الّن ٌد  َموجو ُن  ْلفيتامي َو هَذا ا

های به رنگ زرد مانند زردآلو، هویج و پوست پرتقال موجود است.

شير تازه ویتامين در  ث :این  امين  تی و  ِف ّف َج ُم ْل ِب ا ي َحل ْل ِفي ا ُد  َج ل یو ُه  ّن ِک َول َزج  ِب الّطا ْلَحلي ِفي ا ُن  ْلفيتامي ُد هَذا ا َج C یو ُن)سي فيتامي

یافت نمي شود شير خشک وجود ندارد  وجود دارد( یافت مي شود)، ولي در

بيشتر ِن و کودکاني که تنها آن را مي خورند ّساَقي ِفي ال ٌف  ُهم َضع َل ُث  ُد َیْح ِت  َاوقا َِأکَثر اْل في   ، ْحَدُه ُه َو ولَن َو ان َت َن َی یذ ّل ُل ا َاطفا َو اْل  

اوقات برایشان ناتواني( ضعف )ساق هاپيش مي آید.

ِل.و این کمبود( نقص )در تغذیه( خوراک )با ُتقا ْلُب ر َِعصير ا ْو  ِن َأ ميو ّل َِعصير ال ِل  ُو ا َتن ِب ِة  َی ذغ ّت ِفي ال ِص  ق ّن ُض هَذا ال َتعوی ِکُن  ُیم َو   

خوردن آب ليمو یا آب پرتقال جبران مي شود.

*درستي یا نادرستي – صفحه94

 )1-درست      2- نادرست         3-نادرست   4-نادرست      5-درست

*  تمرین ساعت خواني- صفحه 95

ًا َسة َتمام ِم ِنصف       2-الواِحَدة و الّربع                3- الخا ِمَنة و ال  1-الثا

اع ُرب 6-الثالثة ال  ا                عب ُر َسة ال  ِد ِشَرة و الربع         5-السا 4-العا

و النصف َع ة 9-الراب ا                    عب ُر 7-العاشَرة تمامًا            8-الثامنة ال 

 

 

ٌا 3 که مي شد، الثالثة تمام *ساعت خواني: سال گذشته ساعت خواني را- بصورتي که ساعت کامل باشد-یاد گرفتيم مثل ساعت 

امسال با15 دقيقه)ربع( 30دقيقه  )نيم( و 45 دقيقه )یک ربع مانده به یک ساعت بالتر( 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

 

بدانیم 
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***ولي اگر ساعت 3:45دقيقه باشد، مي گویيم: الرابعة إل ربعا یعني ساعت بالتر که الرابعة  است را مي آوریم وبعد از آن

چهار بجز یک ربع( که درواقع همان یک ربع به به جای )و(حرف )إل مي آوریم و بعد کلمه ربعا را مي گویيم.به اصطلح

چهار است.

*ترجمه کنيد-صفحه96       یازده تمام                          ده و ربع

 دوازده تمام                          یک ونيم

*پاسخ تمرین اول-صفحه 96

ِکهة 1-اشاراُت المرور         2-غارات الليلية       3-طازج            4-طّيار        5-َعصيُرالفا

*پاسخ تمرین دوم-صفحه 97   ) از راست به چپ 

َود َمر    5-أصفر          6-أس 1-أخضر    2-أبيض    3-أزرق     4-أح

*پاسخ تمرین سوم-صفحه 98

ًا التاسعة صباح َع ة ًل                     في السا َنة َلي ِم َعة الثا في السا

َمساء في الساعة الثانية عشرة                في الساعة السادسة 

*پاسخ تمرین چهارم-صفحه 98

1-ُمهدئة     2-ِاشرْب        3-تََعب        4-الجزر        5-المشمش

*پاسخ تمرین پنجم-صفحه 99

(         3-التلوین) إعطاء........ 1-النهار )مابين ......(                    2-المتحف )مکٌان................

4-ندارد)پاسخ ندارد(                   5-الطازج)صٌفة .....(                     6-الرسم ) ُقدَرة........

( 7-الزرق )لَونٌ........

*پاسخ تمرین ششم-صفحه 99   )از 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

1-دادگری 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.

2-هر 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.

************************************************************ 

 

 

 

:امانتداری

 

 

ُة نَ ام *ترجمه متن اَْلَ

ٍن مسافری خواست پولش( پول هایش )را به شخص امانتداری بدهد. ٍص أمي َشخ َلي  ِه إ ِد ُنقو َم  َتسلي ِفر  ٌُمسا َد  َأرا

ُرجوعي. َد  َبع َک  ْن ِم ِلُمها  َت َف َأس َو َسو ًة  َن َک َأما َد ِعن َم ُنقودی  َتسلي ُد  َو ُأری ِفر  ُأسا َف  َُسو ّني  ِإ ُه : َل َل  َو قا ِه  ِد َبَل ِإَلي قاضي  َب  َه َذ َف

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.

پولت را اشکالي ندارد،  يض گفت : قا ِق  و ّصند في ال ِ َدُه  ُل ُنقو ُج ّر ال َع  َض َو  .َف
à�

ِق  ود ن ّص َک ال ِل ِفي ذ َک  وقَد ُن ل  َْع ْج ،ِا ْأَس ل َب َل اْلقاضي : َفقا

در آن صندوق بگذار .و مردپول هایش را در صندوق گذاشت.

نزد برگشت؛  وقتي که از سفر  و  َک . ِرُف ْع ل َأ ي  ّن ضي» :إ اق ْل َل ا اق ، َف َة َن َاما ْل ُه ا ِمن َلَب  َو َط ضي  اق ْل َد ا ِعن َهَب  ؛ َذ ر َِف ّس َن ال ِم َع  َج َر ّما  َل َو 

قاضي رفت و امانت را از او خواست قاضي به او گفت:من تو را نمي شناسم .

ّيه را برایش شرح داد شهر رفت و قض حاکم نزد  شد و به  د غمگين  رم َة  ضّي َق ْل ُه ا ح َل ََر و َش ِة  یدَن َم ْل ِم ا ِک ي حا َل ب إ َه ََذ ل َف ُُج ّر َن ال ِز َح

خواهد من  نزد  قاضي  گفت :فردا  حاکم  . . ُه ْن َتَک ِم امَن ُلْب َأ ْط َو ا ِس  جِل َم ْل ِفي ا ا  ني َل ل َع ُْخ اْد ؛ َف دًا َغ ّي  ِل ْأتي القاضي إ َي َس ُم: ِک ْلحا َل ا .َفقا

آمد؛ در مجلس پيش ما بيا( ب ر ما وارد شو )و امانتت را از او بخواه .

الدرس العاشر )درس   دهم 
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ُم» : و در روز بعد وقتي که قاضي نزد حاکم آمد، حاکم به او ِک ْلحا َله ا َل  ِم، قا ِک َلي اْلحا ِإ ْلقاضي  َء ا ِعنَدما جا ِم الّتالي  َيو ْل ِفي ا َو 

گفت» :

َة . َن ام َا ْل ّل ا إ َک  ِمْن ُت  ْی َأ َر ّني ما  ِلَا َک  ِإَلي لِد  ِب ْل ِر ا وم ُأ َم  لسي ُد َت یر َو ُأ ره  ِالّش ا  َذ ي ه ف  ْلَحّج َلي ا ِإ ِفر  ُُأسا َف  َسو ّني  ِإ

سفر خواهم کرد و مي خواهم امور( کارهای )کشور( سرزمين )را به تو تحویل دهم( بسپارم )چون من از من دراین ماه به حج

تو جز امانتداری ندیده ام .

 

 

( آن دو )سلم کرد و ا وَ قالَ و در این وقت صاحب امانت وارد شد و به آنها ِم َيه َل مّلَ ع َو في هَذا الَْوقِت َدَخَل صاِحُب اْلامانَِة َو َس

گفت» :

ای قاضي، امانتي .َ ک ِمْ ُنقوَد َل اِسْت قِ . وند احُ الصّ مِفت   .قالَ الْقاضي» :هذا 
à�
ََک عِند ََک.وََضْعُت نُقودی  عِند ِنّ لي أَمانَةً  إ َا الْقاضي،  هّی َأ

بگير . نزد تو دارم .پولم را نزد تو گذاشته ام « .قاضي گفت» :این کليد صندوق است .پولت را تحویل

او ُ:پس از دو روز قاضي نزد حاکم رفت و با ِم َجابَ الْحاک َأ ضوعِ .ف َو لَ ذلَِک الْم َو َهُ ح َع مّلَ م بَعَد َیوَميِن َذَهَب الْقاضي ِعنَد الْحاِکِم َو َتَک

درباره آن موضوع صحبت کرد .حاکم جواب داد:

َ ّ ُم َْترِْجُع اْلِبلدَ ِمنَْک؟  !ث َس ن َیّ َشٍيء ِأ َب ِ؛ ف بِلد اکَ ُکلّ ْال ْن َي ْط ِل إلّ َبعدَما أَع ُّج َمانََة ذلَِک الر ا أ ْن َع َرج ْت َا اس َا الْقاضي، م هّی أ َأَمر بَِعْزلِِه.

ای قاضي، امانِت آن مرد را از تو پس نگرفتيم مگر بعد از اینکه همة کشور را به تو دادیم؛ باچه چيزی کشور را از تو پس

بگيریم؟ « !سپس دستور به برکناری او داد.

ِِهم وَ کَْثَرِة الْحَّج تِِهم وَ صَوم َل ِ ص َة ْر َث إلَي ک وا  ُر ْظ َن ل ت
.ِ َانَة م ْا ِ َو َأداءِ ال ْحَدیث ِ ال ْق ُروا إلَي صِد ْظ َلِکنِ ان ..........................................................

ح ج نگاه نکنيد...، ولي به راستگویي و امانتداریشان ن مازشان و روزه شان و زیادیِ به زیادیِ  )رسوُل ال صلي اللّه وعليه وآله.

نگاه کنيد.

*درستي یا نادرستي – صفحه   104

1- درست 2- درست 3- نادرست 4- درست 5- نادرست
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*پاسخ تمرین اول- صفحه 104

 

 

 

 

*پاسخ تمرین دوم – صفحه 105

1- یک گنجشک در دست بهتر از ده تا روی درخت است.

2- هر چه در این دنيا بکاری در آخرت )همان را ( برداشت مي کني.

3- هر کس دوستي بدون عيب بخواهد، بدون دوست مي ماند.

4- این اسب و این ميدان.

5- یک روز به سود ما و یک روز به ضرر ماست.

*پاسخ تمرین سوم – صفحه 105

َبّطارّیة     5- الَحریق َمَطر    2 – الَعروس     3 – الریاح     4- ال ال -1

*پاسخ تمرین چهارم – صفحه   106

ِت اه ّم ُل َا َنَفهُعم      6-  َأ ٌة      5-  َض َفری َعل        4-  ِاج ِة      3-  َتموُت        2- َشقاَو -1

*پاسخ تمرین پنجم – صفحه 106

ر َش َع 1- إثنا  2 ر ة ََش َع  -1 0 ّت ة 6- س َس ة م َخ  -5 َع ة َب 4- أر َث ة َثل *عددهای اصلي :3- 

َعَشر ِسع 12- ثاني  ِبع 9- تا *عددهای ترتيبي: 2- ثاني 4- رابع 5- خامس 7- سا

*پاسخ تمرین ششم – صفحه 107

2

4 3

1

4

7

5

2

6

6

5

3 7

1
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ف یر َخ 5- ال - الطلب       ّز مع السمک    3- الجامعة   4 1- البکاء    2- الر

*پاسخ تمرین هفتم – صفحه 107

1- مفرد مؤنث)فّضة(    2- مثنای مذکر)شرطيان(   3- مثنای مؤنث )نافذتين(     4- حدادون    5- سيدات     6- أطعمة

*پاسخ تمرین هشتم – صفحه 108

ُاطُلب: امر مضارع- ُر : ِد ق َت - ای پسرم، در زندگي ات نا اميد نشو، تو مي تواني. بخواه و تلش کن.    ) 1

: َن يح نَج َت َس : نهي-  ين َز ح َت 2- ای دخترم، به زندگي لبخند بزن. ناراحت نشو. تو برنده هستي. به زودی موفق خواهي شد. )ل 

مستقبل

ُانُصروا: امر- - دوستانتان را یاری کنيد و آن ها را در مشکلت رها نکنيد. پس آن ها هم شما را یاری خواهند کرد.    3

َن: مستقبل ِعدو ُیسا َسوَف 

*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
ّیت اداری به مدت دو روز به سفر رفتند. حامد به پدر و مادرش گفت: در اینترنت یک پژوهش علمي مادرش برای یک مامور
را جستجو خواهم کرد. حامد پشت رایانه نشست و ساعت های زیادی بازی کرد. و در روز بعد در ساعت یک ربع به هفت
حامد در کلس احساس برخواست. صبحانه نخورد و صورتش را نشست. و از خانه خارج شد و سوار اتوبوس مدرسه شد. 
خواب مي کرد. ناگهان صدای معلم را شنيد: مي خواهم تکاليفتان را ببينم. حامد کيفش را بازکرد و فهميد که دفترش نيست

بودم. بلکه دفتر خواهرش است. حامد پشيمان شد و با خودش گفت ای کاش منّظ م
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