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الدرس التاسع 

                                 اإلنصاُف ِفی التَّْقسِیِم

سافََر َرُجالِن َمعاً. َوَصال إلی َشَجَرٍة و َجلََسا ِلٔ کِْل الطََّعاِم.
َأْخَرَج أَحُدهُما ِمن َرْحِلِه َخْمَسَة أقَْراٍص ِمن الُْخْبِز.

و أْخَرَج اآلَخُر ثالثًَة.
ُجلَْیِن،  ِفی ٰهَذا الَوقِْت َجاَء رُجٌل و َسلََّم َعلَی الرَّ

َجَرِة. و َجلََس تَْحَت ِظلِّ الشَّ
ْل. ْل، تفضَّ َقاَل الرَُّجاَلِن لَُه: تََفضَّ

ِاْجِلْس َعلَی المائدِة.
َجاُل یَأْکُلُوَن الُخبَْز تماماً. الرَّ

ُجلَیِن ثَماِنَیـَة َدَراِهَم و َیْذَهُب. ُجُل َو یَْمَنُح الـرَّ َبْعَد ألکِْل َیْشکُُر الـرَّ
َراِهِم. بَْعَد َذهاِبه ِاْخَتَصَم الّرُجاَلِن فی تَْقِسیِم الدَّ
َقاَل َصاِحُب الثَّاَلثَِة : ِنْصٌف ِلی َو ِنْصٌف لََك.

أّما َصاِحُب الَخْمَسِة فََقاَل: َخْمَسٌة ِلی ، َو ثاََلثٌَة لَك.
ُجاَلِن إلَی أمیِر المؤِمنِیَن َعلٍیّ  ِلَحلِّ الُمْشِکِل . یَذَهُب الرَّ

لُْح فی َهَذا ألْمِر أْحَسُن. یَُقوُل اإلَماُم  لَُهَما: الصُّ
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ــْن َصاِحُب الثَّاَلثَِة یَـُقوُل:  ل أقْبَُل ، َأطْلُُب الَحقَّ ، ُاْحکُْم بَْیَنَنا ِبالَْعْدِل،  لِک
! یا عِلیُّ

َك ِدْرَهٌم   َواِحٌد، َوَحقُّ َصدِیِقَك  یَُقوُل الَماُم  ِلَصاِحِب الثَّاَلثَِة:  َحقُّ
ــْبَعٌة ! ...  َس

َُّها الطُّاّلُب و الطّاِلَباُت! أی
ْراِهَم ٰهَکَذا؟ َم امیُر المؤمنیَن الدَّ لماذا َقسَّ

ْرِس؟ َماَذا َفِهْمنَا ِمْن الدَّ
1ــ َهْل َأکََل الّرَجاُل کُلَّ الِٔ قْرَاِص؟

2ــ َهْل کَاَن ِاْصَراُر صاِحُب الثَّالثِة نَاِفَعاً لَه؟
٣ــ َمْن َقاَل ِنْصٌف ِلی و ِنْصٌف لََك؟ 

                                      الف( َصاِحُب الثَّاَلثِة   
                                     ب( َصاِحُب الَخْمَسِة

ُجاَلِن فی ....    5ــ ِاْخَتَصَم الرَّ
                                       الف( َأکِْل الُخبِْز   

َراِهِم                                             ب( تَْقِسیِم الدَّ
ُجِل                                        ج( فی ِإْعطَاِء الُخْبِز ِللرَّ
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                       فعل و معنی                                 وزن

َخَرَج = خارج شد                                                      َفَعَل

أْخَرَج : خارج کرد                                         أْفَعَل
ِاْسَتْخَرَج = بیرون آورد ) استخراج کرد (                   ِاْسَتْفَعَل

بصیرة    )ثالثی مجرد و مزید(
در طبیعت مواد مختلفی وجود دارند که کاربردهای آنها محدود است، به عنوان 
مثال فلز مس خواّصی دارد که به تنهایی، مصارف آن محدود است. برای این که 

خواص مس تغییر کرده و بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، چه می کنند؟
بلی آن را با مواد دیگر ترکیب می کنند تا آلیاژهای جدیدی چون برنج، برنز و ... 

به دست آید و کاربردهای بیشتری پیدا کند. 
در دنیای زبان نیز کلمات حکم مواّد طبیعی را دارند که کاربرد )معنای( محدودی 
ــت و به معنای ...  ــَرَج« که فعل ماضی مفرد مذکر غایب اس ــد. مانند : »َخ دارن

می باشد.
ــدا کنند ، چه باید  ــتری پی ــما برای این که کلماتی مانند »َخرَج« معانی بیش به نظر ش

کرد؟
ماجرای قنادی سال دوم که یادتان نرفته است؟!

اکنون توجه کنید:
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فعل »َخَرَج« چگونه معانی جدیدی کسب کرد؟
به نمونه های دیگری از این گونه افعال توجه کنید و وزن آنها را بنویسید:

           فعل و معنی         وزن           فعل و معنی          وزن

 َعِلَم = دانست                      ...         َجَلَس = نشست          ...

 َعلََّم : یاد داد                      ...      أْجَلَس = نشاند )نشانید(         ...

 َتَعلََّم = آموخت، یاد گرفت.          ...      َجا َلَس : هم نشینی کرد          ...

چنانکه می بینیم تمام این افعال، فعل ماضی و صیغه مفرد مذکر غایب هستند. که 
در »خرج ــ علم و جلس« به جز سه حرف اصلی، حرف دیگری وجود ندارد. 

ــده تا معنای  ــی، حرف یا حروفی افزوده ش ــه حرف اصل ــا در بقیٔه افعال، به س ام
جدیدی به دست آید . 

توجه : فعل های ثالثی مزید نیز مانند ثالثی مجرد، صیغه های
 مختلف  ماضی ، مضارع ، و امر و ... دارند.
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تمارین 
التمرین االول

 افعال ثالثی مزید را مشخص کنید:
و َأْرَسَل َعلیِهم طَیرًا أباِبیَل )فیل / ٣( 1ــ 
ُشُد ِمَن الَغیِّ  )بقرة / 256( َقْد تَبَیََّن الرُّ 2ــ 

َماَواِت َو َما فی الٔرِض )حشر/1( َسبََّح ِللِّٰه ما ِفی السَّ ٣ــ 
إْسَتکْبََر هَُو َو ُجنُوُدُه فی الٔرِض )قصص/ ٣9( 4ــ 

5ــ َو َمْن َجاَهَد فإنَّما یَُجاِهُد ِلنْفِسِه )عنکبوت/6(
التمرین الثانی

فعل های هم ریشه را نوشته، معنای آنها را با هم مقایسه کنید:
1ــ َخَرَج المؤِمنُوَن ِمن ذُ لِّ الَمْعِصَیِة.

2ــ أْخَرَج اللُّٰه المؤِمنِیَن ِمن الظُّلَُماِت إلَی النُّوِر.
ِمن  َهَب  الذَّ الَعاِمُل  ِاْسَتْخَرَج  ٣ــ 

ألْرِض.
4ــ َعِلَم الَعاِلُم الَمْسألَـَة.

. َب   الَمْسألَـَةَ ـ  َعلََّم الُْٔسَتاُذ  الطُّالَّ 5ـ
6ــ تََعلََّم الطِّْفُل آَداَب ألکِْل.

فعل              معنی

  فعل های هم ریشه

  فعل های هم ریشه
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 التمرین الثالث
در جدول  ذکر وزن  با  آورده  بیرون  را  مزید  افعال ثالثی  متن درس  از   

بنویسید:

          

التمرین الرابع 
جدول وزن های زیر را کامل کنید:     

ریشه            خ.ص.م       ش.هـ.د        ق.ب.ل           ع.م.ل        ف.ط.ر        ق.د.م

َل                      َأْفَعَل  َفاَعَل              َتَفعَّ   وزن            ِاْفَتَعَل 

َم   فعل                                                                            ِاْسَتْعَمَل                             َقدَّ

ثالثی  فعل 
مزید

وزن
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التمرین الخامس
 ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید:

1ــ َعلََّم المعلُّم اللَُّغَة الَعرَ ِبّیَة.                    
                                                        

2ــ أْجلََس الَواِلُد الطِّْفَل َعلَی الکُْرسّی.         
                                                          

٣ــ  َعِلَم الَقاضی الَمْوُضوَع.                          
                                            

4ــ  َجلَس الطَّاِلُب ِفی َمَکاِنـِه ِبـإَشاَرِة المعلِّم.        

 الف(   معلم دانش آموز را در جای خود نشاند.

ب(    دانش آموز به اشارٔه معلم در جای خود نشست.

ب(   معلم زبان عربی را یاد گرفت.

الف(   معلم زبان عربی را یاد داد.  

ب(    قاضی موضوع را دانست.

الف(   قاضی موضوع را یاد گرفت.

ب(    پدر با کودک روی صندلی نشست.

الف(   پدر کودک را روی صندلی نشاند. 
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                      جدول
افقی 

1ــ چه؟ چه چیز؟ استخراج کرد. 
2ــ منفی »نَْهُرُب« ــ ایشان 

٣ــ مستقبل »یَْمکُُروَن« 
َمْبَدُأ  »الِهْجَرُة  جمله  در  خبر  4ــ 
به  »مورچه«  ــ  الُمسِلمِیَن«  تاریِخ 
ــ  مثنی  اسم  عالمت  5 ــ  عربی 
َعلَی...  الُم  »السَّ »بَْیت« 6ــ  جمع 

اِلِحیَن« ــ  و َعلَی ِعبَاِد اللِّٰه الصَّ
« 7ــ ترک کنید )جمع  »جار و مجرور« در این جمله: »أَخَذْت الطّفلَـُة الطََّعاَم ِمْن َیِد الُٔ مِّ
مؤنث( ــ مفرد »منازل« 8 ــ امر »تَْعلَِمیَن« 9ــ حروف اصلی »إْسَتْحَفَظ« 10 ــ خشکی ــ 

جمع آن »مطالب« است ــ حرف جر به معنی »در«.
عمودی 

شیـر  ٣ــ  »أْحَرار«  مفرد  ــ  »ِبنت«  جمـع  ــ  اسم  عالمت های  از  2ــ  امانـت  جمع  1ــ 
ـ  دندان های نیش ــ فاعل در جمله »َوَجَد کَاظٌم ِکَتابَـُه ِفی الَمْحَفظَِة« 5ــ مفرد »سهام«  4ـ
ِه«  6ــ رکوع می کنید )جمع مذکر( ــ شب     ــ فعل در جمله »یَْمَنُع الظَّاِلُم الَمظْلُوَم َعْن َحقِّ
ـ با مبتدا جملٔه اسمیه را تشکیل می دهد ــ در بعضی مواقع به جای وضو انجام می شود  7ـ
نَْیا َمْزَرَعُة اآلِخَرِة« 9ــ جایگاه کُّفار  8 ــ از عالمت های اسم جمع مذکر ــ مبتدا در جمله »ألدُّ

و منافقین در آخرت 10ــ نهی »تَْلَعِبیَن«. 
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بسم اللّٰه الرحمن الرحیم 
ُیْعِطی اْلَكِثیَر  َمْن  َیا  َشرًّ ،  كُلِّ  ِعنَْد  َسَخطَُه  آَمُن  َو  َخْیٍر،  ِلُكلِّ  َأْرُجوُه  َمْن  یَا 
ِبالَْقلیِل، َیا َمْن ُیْعِطی َمْن َسأَلَُه، َیا َمْن ُیْعِطی َمْن لَْم یَْسأَلُْه َو َمْن لَْم َیْعِرْفُه، تََحنُّناً 
نَْیا َو َجِمیَع َخْیِر اآلِخرِة، َو  َّاَك َجِمیَع َخْیِر الدُّ ِمنُْه َو َرْحَمًة، َأْعِطِنی ِبَمْسأَلَِتی إی
ُه َغیُر َمنْقُوٍص  َـّ اْصِرْف َعنِّی ِبَمسأَلَِتی إیّاَك َجمیَع َشرِّ الّدنیا َو َشرِّ اآلِخرِة؛ فَإن
َما أْعطَْیَت،َو ِزْدِنی ِمْن فَْضِلَك َیا كَریُم! َیا َذا الَْجالِل و اإْلكْراِم! َیا َذا النَّْعماِء 

ْم َشْیَبِتی َعلَى النَّاِر. َو الُْجوِد! َیا َذا اْلَمنِّ َو الطَّْوِل! َحرِّ

                   المفردات : 
أرجوه: به او امید دارم/ آَمُن: ایمن هستم / َسخط: ناخوشنودی / ُیعطی: می بخشد/ 

َتحّنناً:  از روی مهربانی/  ِزْدنی:  بر من زیاد کن/  حرِّم:  حرام کن. 

                 االسئلة: 
عّین الصحیح و الخطأ حسَب الحرکاِت

الف( یَا ِمْن یَْعِطی َمْن َسأَلَُه                           ب( یَا َمْن ُیْعِطی َمْن لَْم َیْسأَلْه       

نْـَیا         د( َو ِزْدِنی ِمْن فَْضِلَك َیا كَریُم      َّاَك َجمیُع َخْیِر الدُّ ج( ِإْعِطِنی ِبَمْسأَلَِتی إی

 للقراءة 

ه الرحمن الرحیم 

 للقراءة 

                 االسئلة:
ن الصحیح و الخطأ حسب

                   المفردات : 
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معادن و فلزات
نفت : ألنَّفط، الِبتَرول

آلومینیوم: ألٔلومنیوم
آهن : ألَحدیِد

مس: ألنَُّحاس )النحاس الحمر(
َهب طال: ألذَّ
ة نقره: أْلِفضَّ

برنز : ألُبرُونز
روی: ألزِّنك

سرب : ألرَّصاص
لب، الفولذ فوالد : ألصُّ

برنج: ألنُّحاس الٔصفر
یَبق جیوه: ألزَّ

گوگرد: ألکبریت

للراغبیَن
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الدرس العاشر                               

                        
رُوُس فی َدْرٍس                            الدُّ

ِسرُّ اإلْخِتاَلِف
فی یَْوٍم إْجَتَمَعْت الُْحُروُف الِْهَجائَـیَّـُة َو َقالَْت َجمِیعاً ِلَحْرِف »ألِلف«:

أنَت تخَتِلُف َعّنا .أنَت خیٌر  ِمنَّا. قاَمُتَك ُمْسَتقِیَمٌة ، أّما نَْحُن ... 
قال: ما َذنِبی ؟ أنا َمخلُوٌق ٰهَکَذا.

َحِزَن الٔ َ ِلُف و َوَقَف ِفی َزاِویَـٍة.   
ذَهبَْت بقّیُة الُحُروِف إلی حّداٍد .

َُّها الَحّداُد! نَْحُن ل  نُِحبُّ أْشَکالَنا. قال الِْجیُم : أی
إْصَنْع أْشَکالَنا کَاْلَِلِف، َسِمَع الَْحّداُد کاََلَم 

الُْحُروِف و َقِبَل.
ثُـمَّ بََدَأ ِبَتْغِییِر أْشَکاِل الُْحروِف َو بَْعَد أّیاٍم 

َصاَر َشکُْل الُْحُروِف کَاْلٔ ِلِف.
فََقَدْت الُحرُوُف أْشَکالَها و َأْسَماَءها.

َما  الُحُروِف:  بَِقیَّـِة  ِمن  الٔ َِلُف  َسأََل 
ٱْسُمکُُم اْلجدیُد؟

سَکَتْتِ الحروُف ... .
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فی اْلیوِم الَتاِلی َذَهَب الطُّالَُب إلَی الَمَداِرِس َو لِکْن ما َوَجُدوا ِفی  الْکُُتِب َغْیَر 
الِٔلِف.

ْدِریِس. َعَجَز المعلُِّموَن و الُمَعلَِّماُت َعْن التَّ
َماکََتَب الُعلََماُء َشْیئاً، لٔنّهُم َما َعرفُوا الُحرُوَف.

َل. ٍة تَنَْدُم الُحرُوُف ، کُـلُّ َحْرٍف یُِحبُّ َشکْلَُه الٔ َ وَّ بَْعَد ُمدَّ
َذَهَب الٔ َ ِلُف إلَی الَْحّداِد َو َقاَل: نَِدَمْت الُحرُوُف. 

یا حّداُد َرجاًء ... .
َُّها النَّاُس إنّا َخلَْقَناکُم ِمْن َذکٍَر و یَـا أی  نَْقَرُأ فی الُقْرآِن َهِذِه اآلیَة الکریمَة:

 ُأنثَی و َجَعلَْناکُم ُشُعوباً َو َقبَاِئَل ِلَتعاَرفوا إنَّ أکْـَرَمکُم ِعنَْد اللِّٰه أتَْقاکُْم.1
)حجرات /1٣(

ماذا فهمنا من الدرس؟
1ــ َهْل الَفْرُق بَـْیَن النَّاِس ُمِفیٌد؟
2ــ َماَذا قاَلْت الحُروُف ِلاْلِٔلِف؟

٣ــ َهْل کاَن تَغییُر َشکِْل الُحرُوِف فی یَـْوٍم َواِحٍد؟
4ــ َوَجد َالطاّلَُب فی الکُُتِب ... .   الف( َجِمیَع الُحرُوِف   ب( حرَف أللِف فََقْط 

ج( حرَف أللِف َو الِْجیِم

1ــ اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا همدیگر را بشناسید 
در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.
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تمارین

التمرین االول
در  دقیق خود  در محل  بردارید و  را  باال  به هم ریختۀ جدول   فعل های 

جدول پائین بنویسد. )در هر ردیف از یک ریشه(
    ما کَتبَْت       سوَف َتنُظِریَن        فَتْحُتنَّ          لتَنْظُِریَن   لتَکُْتْب          لتَنْظُِری   تَکُْتُب

     لتَْفَتْحَن        مانَظَْرِت       َسوف تَفَتْحَن       لتَکُْتُب      َسَتکُْتُب           ِافَْتْحَن             ُانْظُِری

      تَنْظُِریَن           تفَتْحنَ      کََتبَْت         ما فََتْحُتنَّ          لتَْفَتْحَن            ُاکُْتْب              نَظَْرِت

     ماضی     ماضی منفی  مضارع      مضارع منفی     مستقبل             امر              نـهی

      

          

التمرین الثانی
 با توجه به مفهوم جمالت، غلط ها را تصحیح کنید.

ُّها ألطفاُل. ، َای 1ــ ُاقُربوا الَحَیواَن الَوْحِشیَّ
الِة فی أّوِل الوقِْت، یَا ُمْسِلُم. 2ــ لتنَهْض للصَّ

٣ــ َایّتها المؤمناُت ُاْغُفلَْن َعْن تَرِبَیِة ألوَلِد.
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4ــ ایّها التِّلِمیَذاِن لتتُرکَا اْلِکْذَب.
5ــ یَا َزاِرُع لتَعَمْل فی المزَرَعِة.

التمرین الثالث
با توجه به نقش و اعراب و با کمک ترجمۀ داده شده، واژۀ مناسب را 

انتخاب کنید. 
1ــ أنا أْعِرُف ... َلیَْسَمُع . )طفٌل . طفالً . طفٍل(  ) من کودکی را می شناسم که نمی شنود.( 

2ــ َضِحکُْت علَی ... الّتاِجِر . ) حماقُة . حماقَة . حماقِة( )بر نادانِی تاجر خندیدم.(  
را  دوستان  )محمد  محمٍد(   . محمدًا   . محمٌد   (  . الْٔصِدقاَء   ... یَْخَتِبُر  ٣ــ 

می آزماید.(   
لُح ِفی ٰهَذا الْٔمِر ... . )أحسُن . أحسَن. أحسِن( )صلح در این کار  4ــ الصُّ

نیکوتر است.( 
)وطن  )وطُن.وطَن.وطِن(  الَجاری.  النَّْهُر  و  الَواِسُع  البحُر   ، َمَکِة  السَّ  ... 5ــ 

ماهی، دریای وسیع و روِد جاری است.( 
6ــ َعَرَف ...  الطَِّبیَب . )سعیٌد. سعیدًا. سعیٍد( )سعید پزشک را شناخت.(  
7ــ َعَرَف الطَّبیُب ... .  )سعیٌد . سعیدًا.سعیٍد( )پزشک سعید را شناخت.(  
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 التمرین الرابع
اجزای جمله های اسمیّه و فعلیّۀ زیر را در جدول مربوط به خود بگذارید.

. 1ــ َخلََق اللُّٰه العالََم بالحقِّ
2ــ َألمؤمُن یأُمُر بالمعروِف.

ِة. ٣ــ یطلُُب اإلماُم السعادَة لالُٔمَّ
یُف جالٌس َعلَی المائدِة. 4ــ َألضَّ

5ــ یَصُدُق المؤِمُن ِفی َجِمیِع ألحواِل.
6ــ َألنَّظَاَفُة ِمن اإلیماِن.

7ــ َأْلَجهاُد باٌب ِمن أبواِب اْلجّنِة.

مبتدا                   خبر  

                 فعل                    فاعل                 مفعول      جار و مجرور
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التمرین الخامس
ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید.

ِدیُق َعْیَب َصِدیِقِه ِعنَْد اآلَخِریَن. 1ــ َلیَْذکُُر الصَّ
                      الف(   دوست ، عیب دوستش را نزد دیگران ذکر نمی کند.

                        ب(   دوست، عیب دوستش را ذکر نکرد.
2ــ  ُانُْصْر الَْمظْلُوَم َو لَ تَنُصْر الظَّاِلَم.   

                              الف(   من ستمدیده را یاری می کنم و تو ستمگر را یاری نمی کنی.
                        ب(   ستمدیده را یاری کن و ستمگر را یاری مکن.

الَمِة.          ٣ــ  َحِمَد َعِلیٌّ اللَّٰه َعلَی السَّ
                      الف(   علی شکر سالمتی را گفت.

                        ب(   علی خدا را بر سالمتی سپاس گفت.

التمرین السادس
حدیث زیر را به دقت خوانده و ترجمه کنید:

ُجِل و ُسُجوِدِه ... و لَِکْن ُانظُروا إلی ِصْدِق َحدیِثِه   ل تَنْظُُروا إلَی طُوِل ُرکوِع الـرَّ
) و أداِء أمانِته. )االمام الصادق 
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اَلُم ِمْن ُدعاِء أِمیِرالمؤِمنِیَن َعلًیّ َعلَْیِه السَّ

ــَجِر و الَْوَرِق و لََك الَحْمُد َعَدَد الَْحَصی َو الَْمَدِر و لََك  اللُّهمَّ لَك الَْحْمُد َعَدَد الّش

ــا و اآلِخَرِة و لََك الحمُد  ــْعِر َو الَْوبَِر و لََك الَْحْمُد َعَدَد أیّاِم الّدنی ــُد َعَدَد الشَّ الَْحْم

ــَماء. و لَك الَحْمُد َعَدَد َقطِْر الَْمطَِر و لَك الحمُد َعَدَد َقطِْر الْبَحِر.  َعَدَد نُُجوِم السَّ

ــَك و لََك الحمُد عدَد  ــْیٍء َخلَْقَت و لََك الحمُد ِمْلَء َعْرِش و لَك الحمُد َعَدَد کُـلِّ َش

کَِلماِتَك ... 

ــُد فأَنَْت أهٌْل أْن تُْحَمَد  اللّهمَّ لَك الحم

ــَر الَْمْحموِدیَن  ــَکَر یا َخْی ــَد و تُْش و تُْعبَ

ــلِّ  َص ــمَّ  الله ــَن  الّراِحمی ــَم  أْرَح ــا  ی

ــْر لَنا  ــٍد َو اْغِف ــٍد و آِل ُمحّم ــی ُمحم َعل

َمغِفرًة َعْزماً َجْزماً ل تُغاِدُر لَنا َذنْباً.

للقراءة
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                  المفردات: 

ــرک/        ِمْلء: به ُپری/  ــنگریزه /   َم�َدر: کلوخ /     َش�ْعر: مو /      َوَبر: ُک َحَص�ی: س

الُتغاِدُر: برجای نمی گذارد، بر جای نمی گذاری.

                 االسئلة:

ِحیَح و الَخَطَأ َحَسَب الحرکاِت:   عیِّن الصَّ
                         الف( اللُّهمَّ لَك اْلحمُد عدَد الّشَجِر و اْلَوَرِق         

                         ب( فأَنَْت أهٌْل أْن تَْحَمَد و َتْعُبَد و َتْشکَُر          
                         ج( و لَك الحمُد عدَد َقطَِر الَْمطَِر               

                         د( َو ِاْغِفْر لَنا َمغِفرًة َعْزماً َجْزماً ل تَغاِدُر لَنا َذنْباً  
                         هـ( و لََك الحمُد عدَد أیّاِم الّدنیا و اآلِخرِة   

                 االسئلة:

                  المفردات: 
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درس اول 
ای خدای رحمان تو را ستایش می کنم، قلبم را از ایمان پر کن، مادرم و پدر بزرگوارم را 
حفظ فرما! همٔه برادرانم را برای من نگهدار! کارم را برکت بده، آرزویم را برآور! روزم را 
با خیر و امنیت قرار بده، ای صاحب رحمت و احسان )ای مهربان و نیکوکار( ای خدای 

رحمان تو را ستایش می کنم.

درس دوم 
همانا فک تمساح به اندازه ای قوی است که استخوان ها را به آسانی می شکند. اما این 
نیرو فقط هنگامی است که او می خواهد دهانش را ببندد. ماهیچه هائی که دهان تمساح را 
باز می کنند بسیار ضعیف هستند تا درجه ای که می توان با یک دست دهان او را بسته نگاه 

داشت. اما چه کسی بر این کار جرأت دارد ؟!!

درس سوم 
مردی خدمت امام حسین علیه السالم آمد و عرض کرد: من مردی عاصی و معصیت کار 
هستم، و از معصیت صبر نمی کنم، مرا پند و موعظه ای فرما! )حضرت( فرمود: پنج چیز 
را انجام بده و هر گناهی که می خواهی بکن، اول: روزی خدا را نخور و هر گناهی که 
می خواهی بکن، دوم: از ولیت خداوند خارج شو و هر گناهی که می خواهی بکن، سوم: 
جایی بجو که خدا تو را نبیند و هر گناهی که می خواهی بکن، چهارم: هر گاه ملک الموت 
آمد تا تو را قبض روح کند، او را از خود بران )دفع کن(، و هر گناهی که می خواهی بکن، 

ترجمة للقراءة 
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نشو و هر  آتش  انداخت، وارد  آتش  به  را  تو  )فرشته دربان جهنم(  مالک  گاه  پنجم: هر 
گناهی که می خواهی بکن!

درس چهارم 
گنجشک با منقار چند ضربه به پنجره زد . ای لیلی، ای لیلی! تنبلی نکن، برخیز. خورشید 
طلوع کرده، ساعت هفت است. لباست را بپوش، کتابت را بردار. از اتاق بیرون بیا. به 
به خواهرش گفت: ای سمیره،  و  لیلی خندید  تو است.  انتظار  در  برو. مدرسه  سرعت 

گوش کن، گوش کن. انگار که مدرسه های گنجشکان در تابستان باز است. 

درس پنجم 
ناگهان  رفت.  اتاقش  به  استراحت  برای  و  شد  خسته  منزل  کارهای  از  مادر  لبخند:  
فرزندش فریاد زد: مامان مامان، آب می خواهم. مادر گفت: من خسته ام، برو و خودت 
آب بنوش. فرزند بار دیگر فریاد زد: آب می خواهم. مادر گفت: خودت بنوش وگر نه تو 
را می زنم. بعد از کمی فرزند گفت: مامان وقتی که برای زدن من آمدی یک لیوان ، آب 

خنک بیاور!!

درس ششم 
دارم می خوانم! بزرگتر شدم، بیناتر شدم، فکر نورانی برای من )پیدا( شد، از وقتی که وارد 

مدرسه شدم.
دارم می خوانم! آه چه شیرین است کتاب من ! در آن بابا و مامان است. آن دو دریایی از 

محبت هستند و چشمه ای از مهربانی و بخشش.
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در آن )کتاب( کشاورز و استاد و کارگر است . در آن سرباز رزمنده است. همٔه آنها وطن 
را می سازند، و خیر و خوبی را برای فرزندان میهن ، دوستان مدرسه می کارند.

دارم می خوانم ! و تجزیه و تحلیل و ترکیب می کنم. چه کلمات شگفت انگیزی، هنگامی که 
تبدیل به عبارت می شوند و عبارت ها تبدیل به سرود و قرائت می گردند.

درس هفتم 

آیا می دانی که ... 
... زّرافه در یک روز فقط نُه دقیقه می خوابد! در سه مرحله، هر مرحله سه دقیقه، و دلیل 

آن، بلندی گردن وی است.
... نهنگ می تواند بدون تنفس یک ساعت زیر آب بماند! و فوارٔه آب در بالی جمجمه اش، 

ارتفاعش گاهی به نُه متر می رسد.
... وزن فیل به پنج تُن می رسد، و با وجود این وزن سنگین، سرعتش تا 40 کیلومتر در 

ساعت می رسد!
... وزن یک تُن آهن بعد از این که کامالً زنگ بزند، )تبدیل( به سه تُن می شود!

... صدای فریاد مرغابی پژواک و بازتابی ندارد!

درس هشتم 

مادر بزرگم ُمرغش را برداشت و با سکوت و غضبناک به من نگاه کرد . چرا ای مادربزرگ! 
خشمگینی؟ آیا کاری کرده ام که تو را به خشم  آورده؟ مادر بزرگ به من نگاه کرد و با خشم 
گفت من دارم به نزد دامپزشک می روم. ببخشید، ای مادر بزرگ! قصد من کمک کردن 
مرغ زحمت  تخم  کردِن  پز  آب  برای  تو  دادم. چون  آب جوش  مرغ  به  )فقط(  من  بود. 

نکشی!!! پس چرا ناراحتی؟!!
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درس نهم 
ترجمه دعای ماه رجب:

ای کسی که برای هر خیری به او امید دارم و هنگام هر شّر و بدیی از ناخوشنودی وی 
ایمن هستم، ای کسی که بسیار را در مقابل کم می بخشد، ای کسی که به هر كس از او 
درخواست کند می بخشد، ای کسی که به آن كه از او درخواست نکند و او را نشناسد، از 
روی مهربانی و رحمت می بخشد، با این درخواستم، از تو، همٔه خیر دنیا و همٔه خیر آخرت 
را به من ببخش، و از من بگردان با این خواهشم از تو، همٔه بدی دنیا و بدی آخرت را ، 
چرا که بی نقص است آنچه تو ببخشی، و از فضل و بزرگواری خودت بر من زیاد کن ای 
بخشنده. ای صاحب بزرگی و بخشندگی، ای صاحب نعمت و بخشش ای صاحب نعمت 

و قدرت، محاسنم را بر آتش حرام فرما.

درس دهم  
از دعاء امیر المؤمنین علی علیه السالم:

خدایا تو را ستایش به تعداد هر درخت و برگ، تو را ستایش به تعداد هر سنگ ریزه و 
کلوخ، تو را ستایش به مقدار هر تار مو و کُرک، تو را ستایش به تعداد روزهای دنیا و 
آخرت و تو را ستایش به شمارٔه اختران آسمان، تو را ستایش به عدد قطرات باران، تو را 
ستایش به شمارٔه هر قطره از آب دریا. تو را ستایش به مقدار هر چیزی که آفریدی، تو را 

ستایش به بزرگی و پُری عرشت، تو را ستایش به تعداد کلماتت...
بهترین  تو شایستٔه ستایش و پرستش و سپاسگزاری هستی، ای  تو را ستایش که  خدایا 
ستودگان! ای مهربان ترین مهربانان! خدایا ! بر محمد و خاندان محمد درود فرست ، و ما 

را بیامرز آمرزشی مسلّم و قطعی که دیگر گناه برای ما باقی نگذاری. 

و قدرت، محاسنم را بر آتش حرام فرما.



9٣

اْلُمعَجم
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الدرس االول
األعَمی ، الَعمْیاء  نابینا، کور

لل األبَکم ، الَبْکماء 

الگو، نمونه اأُلسوة 

َکر، ناشنوا ّماء  األَصّم ، الصَّ

ُتریُد                     می خواهی، می خواهد

پا ْجل  الرِّ

دیدن ُرؤَیة  

شنیدن َسماع  

لب َفة  الشَّ

ماه هر  الشَّ

فلج الفالِج 

َفِهَم ، َیفَهُم                     فهمید ، می فهمد

از دست داد َفَقَد، َیفِقدُ 

لمس کردن اللَّْمس 

چیزی که ، که َما 

راه رفتن الَمْشی 

ُهناَك                           آنجا، وجود دارد

الدرس الثانی
یک ، یکتا األَحد 

دور شد َبُعَد ، َیبُعدُ 

به یاد آورد رَ  َتَذکَّ

کبک الَحَجَلة 

سنگ الَحَجر 

الّساِرق  دزد

سمت چپ مال  الشِّ

شاهد باشید ِاْشَهَدا 

شهادت داد َشِهَد ، َیشَهدُ 

سینه ْدر  الصَّ

مهمان ها یف(  یوف)ج الضَّ الضُّ

مهمانی یافة  الضِّ

پرواز کرد طاَر، َیطیرُ 

بلند العالي 

َقَطَف                                چید )میوه را(

الَمْشویَّة                        بریان، کباب شده

ُهما                                  ایشان، دو نفر

سمت راست الَیمین 
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الدرس الثالث
ِاختَبرَ   آزمایش کرد

األوفیاء )ج الَوّفی(                   باوفایان

ُبَنیَّ  پسرم، دلبندم

الَجداِول )ج الجدَول(  جوی ها،جویبارها

الَحمیم                            مهربان، دلسوز

پوشاند َسَتَر ، یسُترُ 

دشت ها الُسهول )ج الّسهل( 

الشدائد)ج الشدیدة(   سختی ها،گرفتاری ها

دشمن الَعُدوّ 

نگران الَقِلق 

آینه الِمرآة 

به خاطِر ِمن أجلِ 

نقل کرد َنَقَل، َینُقلُ 

ُیظِهُر                                 آشکار می کند

الدرس الرابع
خفگی ااِلختناق 

یا َأمْ 

بلند الباِسقة 

الُحّب                             دوستی، عشق

دوست الَحبیب 

بازگشت جوع  الرُّ

کوچ کرد َرَحَل، َیرَحلُ 

خوشبخت شد َسَعَد، َیسَعُد                      

بلند، مرتفع الّشاِهقة 

الّشاِطئ                             کرانه، ساحل

شَعَر  بِ�                        احساس ... کرد

َعَزَم َعَلی                          تصمیم گرفت

پرید َقَفَز ، یقِفزُ 

توان، قدرت ة  الُقوَّ

منع کرد َمَنَع ، َیْمَنعُ 

 الدرس الخامس
األحرار)ج الُحّر(          آزادها،آزادگان
بفرستید أْرِسلوا 
شایسته تر األحقّ 
األیدی )ج الید(                دست ها
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خسته شد تَِعَب، َیتَعُب 
الثیاب )ج الثَّوب(      لباس ها
آمد جاءَ 
شیر الَحلیب 
الخائفیَن                    ترسان و هراسان
لطفًا َرجاءً 
برنج زّ  الرُّ

سوار شد َرِکَب ، َیرَکُب 
کوچه قاق  الزُّ
روغن یت  الزَّ

گدایی کردن السؤال 

خیابان الّشاِرع 
ُشست َغَسَل ، َیغِسلُ 
پرتاب کرد َقَذَف ، َیقِذُف 
تنبلی کرد َکِسَل ، َیکَسلُ 
دوباره ًة ثانیةً  َمرَّ
خوابید نامَ 
صورت ها الُوجوه )ج الوجه(              
تكلیف ها الوظائف )ج الوظیفة( 

روز بعد الَیوُم الّتالی 

الدرس السادس
األفَضل  برتر، بهتر

دندان نیش األنیاب )ج ناب( 

دنبال گشت َبَحَث َعن 

نشستن الُجلوس 

آزادی الُحّرّیة 

غمگین الَحزین                        

نیرنگ زد َخَدَع ، َیخَدعُ 

پرواز َیران  الطَّ

َفِشَل ، َیفَشُل                    شکست خورد

نزدیک شد َقُرَب 

گربه الِقّطة 

الَمخالِب )ج المخلب(   ناخن ها،چنگال ها

مکر ورزید َمَکَر، َیمُکرُ 

الَوراء                              پشت سر

روی می آورد ُیقِبلُ 
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الدرس السابع
انتخاب کرد ِانَتَخَب 

گسترش داد َبَسَط ، َیبُسُط 

سن ُنه سالگی الّتاسع من ُعِمِره 

حیرت و سرگردانی ر                      َحیُّ التَّ

الَحَرم        حرم، محدوده اطراف

خانه خدا    

حاضر شد َحَضَر، َیحُضرُ 

الُحّضار )ج الِحاضر(  حاضران)ضدغایب(

الِخصال )ج الخصلة(             صفـت ها، 

ویژگی ها

ساکت شد َسَکَت، َیسُکُت 

درماند َعَجزَ 

شاخه الَفْرع 

فرمانده القائد 

کشت َقَتَل ، َیقُتلُ 

الُمحِرم          فردی که لباس

احرام پوشیده      

شکست   الَهزیمة 

 الدرس الثامن
کارگر األجیر 

األحیاء ) ِج َحّی (                    زندگان

مردگان األموات )ِج َمْیت( 

فروختن الَبْیع 

بهاء و قیمت َمن  الثَّ

درو کردن الِحصاد 

الُذّل                                 ذّلت وخواری

الّسوق     بازار

الِعّز                              عّزت و سربلندی

الَقمح   گندم

الدرس التاسع
بهتر األحَسن 

ِاختَصَم                     اختالف پیدا کردند

بیرون آورد أخرجَ 

قرص های نان األقراص )ج الُقرص( 

عدالت اإلنصاف 

بفرما لْ  َتَفضَّ
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هشت َثمانیة 

پنج َخمسة 

بار و ُبنه حل  الرَّ

سالم کرد بر َسلََّم علی  

آشتی لح  الصُّ

سایه لّ  الظِّ

مَ  تقسیم کرد َقسَّ

الدرس العاشر
األتَقی  با تقواتر

جمع شد ِاجَتَمعَ 

تفاوت داشت ِاخَتَلَف َعن 

گرامی تر األ  کَرم 

الَحّداد  آهنگر

ُشعوب )ج َشعب(                   گروه ها

شد صارَ 

َصَدَق، َیصُدُق                  راست گفت

َغَفَل َعن                       از ... غفلت کرد

قبیله القبائل) ج القبیلة( 

قد القامة 

لَِتعارُفوا                 تا یکدیگر را بشناسید

پشیمان شد َنِدَم، َینَدمُ 

الفباء الِهجائیة 
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