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 ارادُة اإلنساِن
أنَت تَنظُُر َحولََك و تُشاِهُد ما تُِحبُّ و تَْقَرُأ ِبالَعین؛ 

ولکن هَُناَك ِطْفٌل یَـنْظُُر و یَـْقَرُأ ِباللّْمِس. هَُو َأْعَمی.
أنِت تَْسَمعِیَن كََلَم اْلُمَعلَِّمِة ِبا ْلُُٔذِن.

َفِة َو اْلَیِد، ِهی َصّماء.  ُهَناَك ِطْفلَـٌة َتْفَهُم َقْصَدَها ِبالنَّظَِر إلَی َحَركَاِت الشَّ
ــا تَـْذَهبُوَن َأنُْتْم إلَی كُِل َمَكاٍن، َو تَْركُُضوَن و تَلَْعبُوَن؛ هَُناَك أطْفاٌل َل  ِعنَْدَم
َیْقِدُروَن َعلَی اْلَمْشِی، َلَیْركُُضوَن، ل ... ؛ هُْم فَاِلُجوَن. هُْم فََقُدوا َسَلَمَة 

ْجِل. اْلَیِد و الـرِّ

الدرُس االولُ
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ماذا فهْمنا ِمن الدرس؟
جمله های صحیح را با علمت     وجمله های نادرست را با علمت      مشخص 

كنید.

ْمِع .     1ــ الطّفُل الْٔعَمی َل یَقِدُر َعلَی السَّ
2ــ آرماُن َلِعٌب فی َمْدَرَسِة إْحَیاء.
3ــ الطِّْفُل اْلَفاِلُج ل  یُِحبُّ اللَِّعَب. 

َفِة. اُء َتْفَهُم َقْصَدَك ِبالنَّظَِر إلَی َحَركَِة الشَّ مَّ ٤ــ الطّْفلَُة الصَّ

فضل خدای را كه تواند شمار كرد؟    یا كیست آن كه شكر یكی از هزار كرد؟

ــی َو  ــُق ، أنَا أْعِرُف ِطْفلَـًة َلتَْمِش ــَمُع و َلَیْنِط ــا َاعِرُف ِطْفلً َلیَْس َ ــم ، أن نََع
َلتَْركُُض. أنَا ... .

أنَا أْعِرُف »آرمان«. هَُو طَاِلٌب أَصمُّ فی مدرسِة إْحَیاء.
ْ ِلٔلْطَفاِل. ْرِس و اْلَعَمِل. آرماُن َصَنَع َوَسائَل كَِثیَرًة  هَُو نََجَح فی الدَّ

هَُو أُْسَوةٌ  ِللتََّلِمیِذ.  



٤

            ضمیر ...

            اشاره ...
اسم     استفهام ...

           دارای »الـ« ...
           دارای »تنوین« ....

           
            مفرد ...
اسم     مثنی ...
            جمع ...

           مذكر ...

           مؤنث ...

           ماضی ...

          مضارع ...

           
            غائب ...

فعل    مخاطب ...
            متكلم ...

           
          مذكر ...

          مؤنث ...
فعل

َهُؤالء

أنتم
الطالبُة

اسم

فعل

  بصیرة           )یاد آوری(
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تمارین
التمرین االول 

 موارد خواسته شده را از آیات زیر بیابید و در جدول بنویسید:

)بقرة /232( َو اللُه یعَلُم و َأنُْتْم لَتْعَلُموَن  1ــ 
ربََّنا َما َخَلْقَت ٰهَذا َباِطًل )آل عمران/191( 2ــ 

)قیامة / 75( أَیْحَسُب اإْلنساُن ألَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه  3ــ 
)بیِّنة / 7( ٤ــ إنَّ الَّذِیَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الّصاِلَحاِت ُاولئَك ُهْم َخْیُر اْلَبِریَِّة 

َجّناُت َعْدٍن َتجِری ِمن َتحِتها الٔنْهاُر َخاِلِدیَن فِیَها )طه / 76( ـ    5ـ
اَثاِت ِفی الُعَقِد و ِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَذا  ــرِّ النَّفَّ ــرِّ غاسٍق إَذا َوَقَب َو ِمْن َش ـ   ِمن َش 6ـ

ــَد )فلق / 3ــ5( َحَس

 مضارع مثبت        مضارع منفی        ماضی مثبت           ماضی منفی            فعل بر وزن              ضمیر               جمع مؤنث
»َفَعْلَت«

 جمع مذكر سالم       جمع مكسر          اسم بر وزن             اسم اشاره             اسم بر وزن           اسم بر وزن                 حرف 
»ُفَعل« »َفْعل«»فاِعل«

سالم
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َقدیرٌ                              َجبَّار َس              كلمه                  َمْحُمود     ُمْسَتْبِشَرة          َتَنفَّ

حروف اصلی                 س ف ل         ن ف س   

     وزن                َفاِعِلینَ   ُمْسَتْفِعَلة                         َأْفَعال  

 التمرین الثانی
 جدول زیر را كامل كنید:

التمرین الثالث  
جمله ها را كامل كنید:

1ــ ...)آنها( َأكَلُوا ... ...)دوا را دیروز( و ... )می خورند( الطََّعاَم...)فردا(.
2ــ َأنُْتم ... )نوشیدید( اْلَماَء اْلبَاِرَد َأْمِس َو ... ) نمی نوشید( اْلَماَء اْلَحارَّ َغدًا.
3ــ نحُن ...)شنیدیم( َصْوَت اْلُقْرآِن ِمن اْلَمْسِجِد فی الُْٔسبُوِع اْلَماِضی و ... 

َعاِء ِفی لَیاِلی َشْهِر َرَمَضان. )می شنویم( َصْوَت الدُّ
 ... و  ــد(  می كنن ــازی  )ب  ... ــالً  أْطَف ــُه  ُ ِرَجال َو  ــُة  اْلَخلِیَف ــاَهَد  َش ٤ــ 

)می خندند( و ... )می دوند(.

التمرین الرابع
كدام مورد مناسب برای جای خالی نیست؟

)تَْسُجدِیَن ــ تَركَُع ــ تَعبُدِیَن( 1ــأنِْت ....... ِلربَِّك. 
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)یَْعَملَْن ــ َیْجَهْدَن ــ تَْعَملَْن( 2ــ َالَْعاِمَلُت ......... فی الَْمْعَمِل . 
) )أنُتم ــ هُْم ــ هُنَّ 3ــ......... ُمؤِْمنُوَن ِباللِّٰه. 
)هَُو ــ ِهَی ــ أنَت( ٤ــ......... تَدُرُس فی الْمدَرَسِة ِبِجًدّ . 

التمرین الخامس
فعل جمله ها را اگر مذكر است به مؤنث و بر عكس تبدیل كنید و تغییرات 

الزم را انجام دهید.
1ــ أنَت تَنظُُر إلَی آیاَِت اللِّٰه فی الَعالَِم.

2ــ الُْمْسِلماَُت یَغِلبَْن علَی الَمَشاِكِل.
3ــ أنُتنَّ جَهْدتُنَّ فی َسِبیِل اْلَكَماِل.

التمرین السادس
فعل هر جمله را از ماضی به مضارع و برعكس تبدیل و سپس جمله ها را 

ترجمه كنید.
َماِء و َدَخلَْت النَّْهَر. 1ــ الَقطَرُة نََزلَْت ِمن السَّ

2ــ ٰهُؤَلِء یَْسُجُدوَن َو یَْركََعوَن و یَْذكُُروَن اللّٰه.
َهَب.  َجاُل تَرِجُعوَن و تَأُْخُذوَن الذَّ َُّها الرِّ 3ــ أی
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جدول كلمات متقاطع
افقی  

ـ پرسیدم  «ـ  1ــ مضارع »َعِلْمُتنَّ
ـ )ع.ب.ر(  ـ جمع مکسر »َمْدَرك« ٤ــ اسم الفبائی حرف »د«ـ  2ــ سجده می کنم  3ــ خانه اشـ 

ـ باقی ماند بر وزن »ِاْفِتعال« 5ــ کار کردید )جمع مذکر( 6  ــ مضارع »َعبْدنا«ـ 
ـ از علمت های  ـ »ض.م.ن« بر وزن »فاِعل« 9ـ 7ــ جمع »یوم«  8ــ »م.ن.ن« بر وزن »َمفُعول«ـ 

ـ  »ح.ر.م«  بر وزن »َمْفَعل« ـ  »ع.د.م« بر وزن »مفعول« 10ـ  مخصوص اسم ـ 
عمودی

»فاِعل«                وزن  بر  »ع.م.ل«  ــ  ای  2ــ  »أموال«  مفرد  ــ  مذکر(  )جمع  می کنید  عبادت  1ــ 
3ــ بازی نمی کنی )مؤنث(  ٤ــ »د.و.م« بر وزن »ُمفاَعَلة« ــ 5  ــ در آخر فعل ماضی متکلم 
مع الغیر می آید ــ از علمت های مخصوص اسم ــ ماضی »َیْمَنُع« 6ــ شنیدید )جمع مؤنث( 
ـ امر کرد       ـ جمع »أدب« ـ  ـ »و.ض.ح« بر وزن »ُفُعول«   8ـ ــ مفرد »ِدَماء« 7ــ ماضی »َتْسُجُدوَن«ـ 

ـ   مضارع »َمَنَح« ـ  شکر می کنی ـ  ـ  روزی دهنده  10ـ 9ـ
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َحْمدًا، َحْمدًا یا َرْحَمان 
ِإملْٔ َقلِبی ِباإْلیَمان

ِاْحَفْظ أّمی
َوَأِبی اْلغالی

َواْحَفْظ ِلی ُكلَّ اإِلْخَوان

المفردات: 

حمدًا: ستایش می کنم/    الغالی: گرانقدر/      ِامَل: پركن/        ِاحَفْظ:حفظ كن/ 

ْق: برآورده كن  بَاِرْك: مبارك گردان /     َحقِّ

                    االسئلة: 
1ــ ِلَمْن اْلَحْمُد؟                     2ــ َنْسأُل اللّٰهَ  أْن َیْملَٔ ُقُلوَبنا ........ .

3ــ الّلُهمَّ ٱْجَعْل َیومی ... . 
٤ــ صحیح  و خطا  را بر اساس حرکات تعیین کنید. )عّین الخطَأ و الصحیَح 

حسَب الحرکاِت(
ْق َأَمِلی.  الف( َواْحَفْظ ِلی ُکلُّ الََٔخَوان.              ب( بارْك َعَمِلی َحقِّ

باِرْك َعَملی
ْق َأَملی َحقِّ

وْاْجَعْل َیومی
َخْیرًا وَأَمان

ْحَمِة واإْلْحَسان َیا َذا الرَّ
َحْمدًا َحْمدًا َیا َرْحَمان

للقراءة
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الِم  َجَزاُء الظَّ
َدِة.

ِ
ُیوُف َجاِلُسوَن َعَلی اْلَمائ ــ َالضُّ

ــ فی اْلَمائَدِة َحَجَلَتاِن َمْشِویََّتاِن.
ُیوِف اْلَحَجلَتیِن  ــ ُیَشاِهُد أَحُد الضُّ

و َیْضَحُك. 
َب اْلَحاِضُروَن. ــ َتَعجَّ

َیاَفِة. ــ َكاَن اْلَقاِضی َحاِضرًا ِفی الضِّ
ُهَو َیْسَأُل: ِلَماَذا َتْضَحُك ؟ َیا ُفَلُن!

ــی  ــاِرقًا ف ــُت َس ــُل: ُكْن ُج ــاَل الرَّ َق
ّیاِم َشاَهْدُت  ــَباِب. فی َیْوٍم ِمن الْٔ الشَّ
ِریِق َتاِجرًا ،  َو َأَخْذُت َمالَُه ؛ُثمَّ  فی الطَّ

َقَصْدُت َقْتَلُه. 
فی ٰهَذا اْلَوْقِت َنَظَر التَّاِجُر َیِمینًا و ِشَماًل. َو َشاَهَد َحَجلَتیِن عَلی َحَجٍر.

ُجَل َقاِتلی.  َو َقاَل َلُهَما: ِاْشَهَدا أنَّ ٰهَذا الرَّ
َاْلَحَجَلَتاِن َطاَرَتا و َبُعَدَتا فی ٰذِلَك اْلَوْقِت... .

 الدرس الثانی
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َة َو َضِحْكُت  ْرُت ِتْلَك اْلِقصَّ َنَعْم، ِعْنَدَما َشاَهْدُت َهاَتیِن اْلَحَجَلَتْیِن، َتَذكَّ
َعَلی َحَماَقِة التَّاِجِر.

َقاَل اْلَقاضی: الَحَجَلتاِن َشِهَدْت َعَلْیَك! 
ُجِل و ... . َأَمَر اْلَقاضی ِبَحْبِس الرَّ

ماذا فهمنا من الدرس؟
َدِة؟

ِ
1ــ َمن َحْوَل اْلَمائ

َدِة؟
ِ
اِرُق َعَلی اْلَمائ 2ــ َماَذا َشاَهَد السَّ

ُجِل؟ 3ــ َهْل َشِهَدْت اْلَحَجَلَتاِن َعَلی الرَّ
حیَح َحَسَب النَِّص.                         ٤ــ َعیِّْن الصَّ

اِرُق َقَتَل اْلَحَجَلَتْیِن.  الف( السَّ
ب( َأَمَر اْلَقاضی ِبَحْبِس اْلُمْجِرِم. 

ُجُل اْلَحَجَلَتْیِن َعَلی َشَجَرٍة.  ج( َشاَهَد الرَّ
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زرَعا: كاشتند        یزَرعاِن : .......

َسجَدا: ......     َتسُجداِن: .......

نَظرَتا : ........    َتنُظراِن : نگاه  می كنند

َعَمَلتا: ........     َتعَمالِن : .......

  َبصیرٌة      )مثّنی و مستقبل(
 سعیٌد و حمیٌد         َسعیَدُة و حمیَدُة        َسعیٌد و حمیٌد         سعیدُة و حمیدُة 

هذاِن الطالباِن         هاتاِن الطالبتاِن         هذاِن الطالباِن          هاتاِن الطالبتاِن
          هُما                       هُما                            هما                       هُما 

كَتبا                       كَتَبتا                          َیكُتباِن                   َتكُتباِن
نوشتند                    .....                              ......                    می نویسند

در محور زمان بال تعداد افراد در هر تصویر چند نفر است؟
آیا در زبان فارسی فعلی داریم كه انجام دهندٔه آن فقط دو نفر باشد؟

در زبان عربی برای فعلی كه انجام دهندهٔ آن فقط دو نفر هستند صیغٔه مستقل و 
جداگانه وجود دارد كه به آن مثّنی می گویند.

اكنون افعال زیر را ترجمه می كنیم.
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به نظر شما كاربرد فعل برای مثّنای مخاطب چگونه باید باشد؟
یا سعیُد و یا حمیُد   یاَسعیَدُة و یاحمیَدُة    یاَسعیُد و یا حمیُد   یاسعیدُة و یا حمیدُة 

ایها الطالباِن          ایّتها الطالبتاِن             أیّها الطالباِن          ایّتها الطالبتاِن
أنتما                       أنتما                       أنتما                    أنتما   

       كََتبُْتما                   كتبتما                       تَْكُتباِن                َتُكتباِن          
       ......              نوشتید                      ........             می نویسید  

فعل

ضمیر

نتیجه : 
در مثنای مخاطب برای مذكر  و مؤنث                              یكسان به كار می رود.

   
نكته : 

ــوَف« بیاید ، فقط بر زمان آینده  ـــ ، َس در صورتی که قبل از فعل مضارع »َس
دللت می کند؛ مانند:

َسَیعَلموَن ← خواهند دانست       َسَیْعَلُم ← ...       َسْوَف َتعلموَن ← ....
         سـ  )َسْوَف( + فعل مضارع = مستقبل 
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تمارین 
التمرین  االول 

 از آیات زیر صیغه های مثنی و فعل های مستقبل را بیابید  و به تفكیک بنویسید.
َجُر َیْسُجَداِن )الرحمن/6( النَّْجُم و الشَّ 1ــ 

ُه َلـَفَسَدَتا  )انبیاء/22( َلْو َكاَن ِفیهَما آِلَهةٌ الَّ اللّٰ 2ــ 
َعاَم )مائدة / 75( َكاَنا َیْأُكلِن الطَّ 3ــ

٤ــ بْیَنُهَما َبْرَزٌخ ٰل َیْبِغَیاِن )الرحمن/20(
َفِبَأیِّ آٰلِء ربُِّكَما ُتكّذباِن )الرحمن/13( 5ــ

َاّلِذیَن َیْجَعلُوَن َمَع اللّٰه ِإَلهاً  آَخَر َفَسْوَف َیعلُموَن )حجر/96( 6ــ 
ا َبَلغا َمْجَمَع َبِیِنِهَما َنِسَیا ُحوَتُهمَا )کهف/61( َفَلمَّ 7ــ

َسَیْعلَُموَن َغَدًا َمِن الَکّذاُب اْلَِٔشَر )قمر/26( 8ــ 
التمرین الثانی

سؤال و جواب های زیر را بر اساس فعل مثنی تکمیل کنید:
ِدیَقاِن َینُصَراِن َصِدیَقُهَما؟     ................... . 1ــ َهْل الصَّ

2ــ َهْل ......................؟   َنَعْم؛ َکَسْبنا اْلَحَسَناِت. 
ْفَلَتاِن ............... .  3ــ َمْن َفِرَح ِمْن ُنزُوِل الثَّْلِج؟                  الطِّ

ْیِف. َطَب ؟                     ................... فی الصَّ ٤ــ َمَتی َقَطَفُتَما الرُّ
5ــ َماَذا َتْطُلَباِن؟                                  ُهَما ...................... .
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التمرین الثالث 
با توجه به تصاویر جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب پر کنید.

التمرین الرابع  
جای خالی را با توجه به قید زمان جمله و با کمک فعل های موجود در هر 

جمله کامل کنید:
1ــ الطفلِن َسَأل و َفِهما بعَض المساِئِل قبَل المدرسِة  و َیْسألِن  و َیْفَهماِن بعَض المساِئِل 

فی المدرسِة.
ــِة   و َتْسألِن و  ... بعَض المساِئِل  ــاِئِل قبَل المدرس 2ــالطفلتاِن ... و َفهمَتا  بعَض المس

فی المدرسِة.
ِه و َنجحُتما و َتصِبراِن و َتنجحاِن ِفی المستقبِل. 3ــ أّیها الُمجاِهداِن َصَبْرُتما ِفی سبیِل اللّٰ
٤ــ أّیتهاالمجاهدتاِن ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... 

.    تقطفاِن الوردة.1ــ اّیها الزارعاِن   ... الَقْمَح اآلَن. . 2ــ أّیتها   .

4ــ   ...   رجَعتا إلی البیت.3ــ هذان التلمیذاِن   ...  الصورة.
5ــ أنَت َسوَف ...    إلی المدرسة 

إن شاء الله.
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فِرحتُماخوشحال شدید

 التمرین الخامس
با توجه به کلمات داده شده و مانند نمونه جاهای خالی را پر کنید:

 شما        می نویسیم 
خوشحال شدید          نگاه می کنید     

  گرفتند              می نویسند    
  فریاد زدند

                  َیْشَرَباِن        أَ ْنـُتما     
ُهما        َیکُتبان      َنَظْرُتما    صَرْخُتما 

َشِرَبا      َصَرَخا       َتنُظراِن    َیأُخذاِن
         َفِرْحُتما         َنكُتُب      أَخَذا     

                           أَخَذَتا
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للقراءة

ْمَساح َفكُّ التِّ
ُه َیكِسُر الِعَظاَم  إنَّ َفكَّ التِّْمَساِح َقِویٌّ إلی َدَرَجٍة أ نَـّ
ــَتْخِدُم هِذه اْلُقّوَة ِعنَدما ُیریُد  ــُهولٍة . وٰلِكْن َیْس ِبُس
إْغَلَق َفِمِه َفَقط. َاْلَعَضلُت اّلتـی َتفَتُح َفَم التِّمساِح 
َـُّه ُیمِكُن إبقاُء َفِمِه ُمغَلقًا  َفِهَی َضِعیفٌة ِجّدًا إَلی َدَرَجٍة أن

ِبَیٍد َواِحَدٍة  ولِكْن َمن َلُه اْلُجْرأُة  َعَلی ذلَك ؟

                   المفردات:
                  َکَسرَ : شکست/    ِعظَام : جمع َعظْم= استخوان /    إْغاَلق: بستن/   اْبَقاء: نگه داشتن/    ُمْغَلق: بسته 

       االسئلة: 
1ــ َهل الَعَضَلُت الِتی ُتغِلُق فَم التِّمساِح قِوّیٌة؟

2ــ َهْل َلَك اْلُجْرَأُة َعَلی إبقاِء َفم التِّمساِح ُمغَلقًا؟
3ــ َهل َفكُّ التمساِح قِویٌّ دائمًا؟

٤ــ عّین الصحیح و الخطأ حسَب الحرکات.
   . الف( ُیمِكُن إبقاُء َفِمِه ُمغِلقاً ِبَیٍد واحدٍة .   ب( إنَّ فكَّ التِّمساِح قویٌّ

 ج( هِذه الُقّوَة ِعنَدما یُریُد إغلُق فَِمِه فقط.   
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الدرس الثالث 

دیُق اْلَحِمیُم الصَّ
ــم یذهبوَن َمعاً  ــَدٌد ِمْن اْلْٔصِدقاِء؛ ه فِّ الثّاِلِث. لَُه َع ــی الصَّ ــیٌّ طالٌب ف عل

إلی المدَرَسة، و یَـْدُرُسوَن و یَـلَْعبُوَن و ...
و  أبُوُه كَاَن َقِلقاً ِمن أْجِل أْصِدقائَـِه.

! ل َتْذَهْب َمَع الَِّذیَن  قال الوالُد یَْوماً : یا ُبَنیَّ
لتَْعِرفُُهم؛ لتَْجِلْس َمَع الّذیَن لتَْعلَُم أخلَقهم.

هل تَْعِرُف هؤلِء ألْصِدقاَء حّقاً؟
؟ ِدیُق اْلَوِفیُّ أتعلَُم َمن هو الصَّ

ــُم، ولكْن َجِمیُع أصدقاِئی  : ل، ل أعلَ علیٌّ
أوفیاُء.

ــْرَت جمیَعهم؟ یا َعزیزی؟ الوالُد: َهِل إْخَتبَ
ل، ل َحاَجَة إلی اإلْخِتبَاِر، یا أبی! أنا أعِرفُهم.

؟ یا أِبی! َسَكَت الَواِلُد . بَْعَد َدَقائَق سأََل علٌّی: كَْیَف نَْعِرُف ألَصّدیَق اْلَحقیقیَّ
دائَـِد. دیَق الَوِفیَّ ل َیتُرُك َصدیَقُه ِعنَْد الشَّ یا ُبنیَّ : إْعلَْم أنَّ الصَّ

ــُه                             ــُل ُعیُوَب ــِه، و لَینُق ــَب َصدیِق ــُتُر َعْی ــرآِة لیَْس ــُم كَاْلِم ــُق الَْحِمی الّصدی
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إلی اآلَخریَن.
ِلَهذا قاَل الّرسوُل)ص(:»الُْمؤِمُن ِمْرآُة المؤمن.«

َك،« )ع(: »َمْن َساتََر َعْیبََك فَُهَو َعُدوُّ و قال علیٌّ

»آینه چون نقش تو بنمود راست      خود شکن آیینه شکستن خطاست«

ماذا فهمنا من الدرس؟
1ــ ما قال رُسول اللّٰه )ص( ؟

2ــ َهِل الصدیُق الوفُی یتُرُك َصِدیَقه؟
دیُق الوفیُّ ... ← ِحیَح : الصَّ 3ــ ِانَْتِخْب الصَّ

       الف( َیْنُقُل معاَیب صدِیقه ِالَی الناِس
                                                  ب( کالمرآِة ِلَصدِیقِه

دیِق َعلَیه                                                    ج( یَسُتُر عیَب الصَّ
٤ــ إنَْتِخْب الَخطأَ َعلی َحَسِب النَّصِّ :   

                                الف ( َما اْخَتَبْرُت َجمِیَع َاْصِدَقائی.
                                ب( َمن َسَتَر َمَعاِیَبَك َفَلْیَس صدیَقَك.

                                ج( اّلِذی َیْنُقُل ُعیوَبَك إلی اآلَخِریَن َفُهَو َصدِیُقَك.
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بصیرة  )امر و نـهی »1+«( 
 إْذَهْب إلَی الَیِمیِن و ل َتْذَهْب إلَی اْلَیَساِر.            ِاْشَرْب الدَّ  واَء و ل   َتْشَرْب الماَء الَباِرَد.

فَتِر و ل َتكُتْب فی الِكَتاِب.         ُاكُتْب فی الدَّ

تصاویر بال صحنه هایی از زندگی روزمره ماست.
افراد فوق اوامر و خواسته های خود را چگونه بیان نموده اند؟

بلی تمام افراد با مفهوم امر و نهی آشنا بوده  و در زندگی خود آن را به کار می برند.
شما روزانه چند بار به دیگران امر و نهی نموده و از آنها چیزی درخواست می کنید.

در زبان فارسی امر و نهی با چه کلماتی انجام می شود؟
بشنو، صحبت نکن، بخند ، گریه نکن، بنویس، تنبلی نکن ... .

فکر می کنید در زبان عربی این گونه فعل ها به چه شکلی به کار می روند؟
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دقت كنید:

بدانیم كه :

فعل های: ِاجِلْس ، ِاْعَمْل، ُانظُْر  و ....   فعل امر هستند و برای صیغٔه مفرد مذكر مخاطب 

به كار می روند.

وفعل های: لتَجِلْس، لتَْعَمْل، لتَنظُْر و ... فعـل نـهی هستند و بـرای صیغٔه مفـرد مذكر 

مخاطب به كار می روند.

 
و أخیرًا    

َتفَتُح       َتْجِلُس       َتْذَهُب      َتْنُظُر  نهی امر
ِافَتْح        ِاْجِلْس      ِاْذَهب        ُانُْظْر

بازكن      ...         ....           نگاه کن

َتفَتُح        َتْجِلُس      َتْذَهُب      َتنُظُر
ل َتفَتْح     لَتْجِلْس    ل َتْذَهْب    لَتْنُظْر
باز نكن     ....          نرو        ...
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تمارین
التمرین االول

در آیات و احادیث زیر فعل های امر و نهی را بیابید:
)نازعات/170( 1ــ ِاذَهْب إلی ِفْرَعْوَن إّنه َطَغی

2ــ لتْجَعْل َمَع اللِه إلهًا آَخَر )إسراء /22(

3ــ ِاْصِبْر َعلَی ما َیُقوُلوَن و اْذُکْر َعبَدنا داُووَد 

)ص/17(

٤ــ ربَّنا و لَتْحِمْل علینا إْصرًا  )بقرة / 286(

) 5ــ ُاطُلْب اْلِعْلَم ِمن اْلَمْهِد إلی اللَّْحِد )الرسول الٔکرم 

التمرین الثانی 
جاهای خالی را با کمک گرفتن از فعل های موجود در هر جمله پر کنید.

. رِّ 1ــ ُاخُرْج ِلطَلِب اْلَخیِر و … لطَلِب الشَّ

َم اللُّٰه. 2ــ … إلی آیاِت اللِّٰه و لَتنُظْر إلی َما حرَّ

3ــ … کلَم الحقِّ و لَتْسَمْع کلَم الباِطِل.

یطاَن. ٤ــ ُاْعُبْد اللَّٰه و … الشَّ

نهیامر
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التمرین الرابع 
 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 . ل َتحَزْن إّن اللَه مَعنا 1ــ 
فیِق َقْبَل الّطریِق. 2ــ ِاْسَأْل َعن الرَّ

3ــ لَتْجِلْس َمَع الٔشراِر.
َلَمة. َه َعَلی ألسَّ ٤ــ ُاْشُکْرِ اللّٰ

التمرین الثالث 
 هر یک از جمالت را در زیر تصویر مناسب خود بنویسید.

وَرِة .    لَتْنَهْض ِمن َمکاِنَك.   لَتْکُتْب فی اْلِکتاِب.     ِافَتْح الباَب .     ُانُْظْر إلَی الصُّ

ِاْقَرْأ الدرَس.



2٤



التمرین   الخامس
با توجه به معنی جمله های ستون )الف( کلمۀ مناسب از ستون )ب( را به هر 

یک از جمله ها  وصل کنید.
)الف(            )ب(   

الَة          إال بـإذنِهم 1ــ ال َتْتُرْك الصَّ

2ــ ِادَفْع زکاَة العلِم                                                          ِاحَفْظ  األماَنَة

3ــ  ال َتْدُخْل بیَت اآلَخریَن                                               یا ُمسلُم

4ــ  یا أمیُن                                                         أیُّها العالُم

التمرین  السادس
پس از ترجمه ، فعل های امر و نهی را در محل مناسب بنویسید:

یا َسحاُب ! 

ِاْحِمْل الَمَطَر إلی الّسهوِل و الجباِل

َو اْغِسل َأْوراَق ُکلِّ األْشَجاِر.

الَتْغَضْب َعَلینا .

و اْمَلْ بالماِء الَجَداِوَل و األْنهاَر.

 

و
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َقاَل اإلماُم اْلُحَسیُن )ع( ِلَرُجٍل ِافَعْل َخْمسَة َأشیاَء َو أْذِنْب َما ِشْئَت ل َتأُكْل ِرْزَق 
ِه َو أْذِنْب َما ِشْئَت. ُاْطُلْب َمْوِضعًا ل َیراَك  ِه َو أْذِنْب َما ِشْئَت. ُاْخُرْج ِمن ِولیِة اللّٰ اللّٰ
ُه َو أْذِنْب َما ِشْئَت. إذا َجاَء َمَلُك الَمْوِت ِلَیْقِبَض ُروَحَك َفاْدَفْعُه َعْن َنفِسَك َو  اللّٰ
أْذِنْب َما ِشئَت. إذا َأْدَخَلَك َماِلٌك ِفی النَّاِر َفل َتْدُخْل ِفی الّناِر َو أْذِنْب َما ِشئَت.

        

        المفردات: 

که گناهی  هر  ِشئَت:  ما  أْذنِْب  کن/   موعظه  مرا  ِعْظِنی:  کار/   معصیت  عاٍص: 

    / تو را داخل کرد  أْدَخَلَك :  ، بگیرد/    قبض کند  لَِیْقِبَض:  بده/   انجام   می خواهی 

َمالٌِك: نام فرشته موکل بر دوزخ

                   االسئلة: 
عّین الصحیح حسب الحرکاِت : 

1ــ  ألَخاِمُس إذا أدُخُلَك مالٌك ِفی الناَر              
2ــ قاَل أ َنا َرُجٌل َعاٌص و ل أصِبْر َعِن المْعِصَیِة

3ــ  ِافَعْل َخْمسَة َأشیاَء َو َأْذِنْب َما ِشْئَت               

٤ــ  َجاَء َرُجٌل ِعْنِد اإلماَم الحَسیِن )ع(

للقراءة
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اأُلسرة
اأُلْسَرة ، الَعاِئَلة: خانواده

ِبّی : بچه الصَّ
اأَلخ : برادر

اأَلب ، الوالد: پدر
اأُلّم ، الوالدة: مادر

الَجّد : پدر بزرگ
الَجّدة : مادر بزرگ

ااِلْبن : پسر 
الِبْنت : دختر

األُخت: خواهر
ابُن االخ  : پسر برادر 

ابُن اأُلْخت : پسر خواهر  
بِنُت اأَلخ : دختر برادر 

الخال : دائی

الخالة: خاله
الَسیِّدة : خانم ، بانو 

الَسیِّد: آقا 
الَعّم : عمو
الَعّمة: عمه

َتوأماِن: دوقلو
الزوَجة:  زن، همسر

الَزوج : شوهر ، همسر
الّرِضیع: شیر خوار 

الولد: فرزند )پسر یا دختر( 
الَحِفید: نوه )پسر پسر( 

الحفیدة: نوه )دختر پسر ، دختر دختر(
ْبط: نوه )پسر دختر( السِّ
الولید ، المولود: نوزاد

للراغبین
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الدرس الرابع 

ُحبُّ الَوَطِن
ــَمَكٍة  ــاَل ِضْفَدٌع ِلَس ــْن الّٔیاِم  َق ــی َیوٍم ِم ف

َصِغیرٍة.
َهل َشاَهْدِت الٔطفاَل؟    

َهل َتعِرفیَن اْلِجباَل؟
ــ ل، َما َتَرْكُت الّنهَر َحتَّی اآْلَن .  

ــ ما ذهْبُت إلی مكاٍن َغیِرِه.
سأَلْتِ الّسمكُة أیَن َتسُكُن ؟ یا ِضْفَدُع!

ــ َلیَس ِلی وطٌن واحٌد.
ــ ماذا شاهْدَت هناَك؟

ــ َشاَهْدُت أْشَجارًا َباِسَقًة و ِجباًل َشاِهَقًة.
اِطئ.  ُاْخُرِجی ِمن اْلماِء. ْفَدُع : ِاْذَهِبی أنِت إلی الشَّ قال الضِّ

ــ ِلماذا؟    
ــ ُهَناَك ُتشاِهدِیَن َمَناِظَر َكثِیَرًة و َتْسَعدِیَن.

اِطِئ. َوَقَعْت َعَلی الٔرِض و َشَعَرْت ِباْخِتَناٍق َشِدیٍد. َمَكُة إلی الشَّ َقَفَزْتِ السَّ
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َعَزَمْت الّسمكُة علی الّرجوِع.    
ْفَدُع : ل َتْرِجعی إلی الماء. قال الضِّ

لتذَهبی ِمن ُهنا.           
َتها و َقفَزْت في الماء. َمَكُة ُقوَّ َجمَعْت السَّ

ــ لماذا َرَجْعِت ؟       
ــ النَّهُر وَطِنی.

ل َاْتُرُك الّنهَر أبدًا.  ِاْذَهْب ِمن ُهَنا یا ِضْفَدُع!
ُاْخُرْج ِمن الّنهِر .     النهُر وطِنَی اْلَحبیِب.

ماذا فهمنا من الدرس؟
1ــ َمن َله أْوَطاٌن؟

فَدُع النهَر؟ 2ــ هل َیتُرُك الضِّ
ْفَدُع َخاِرَج النَّْهِر؟ 3ــ ماذا َشاَهَد الصِّ

َمَکُة؟ ٤ــ أیَن َتْسُکُن السَّ
5ــ َأ ُتِحبُّ أْن َتُکوَن َسَمَکًة أْم ِضْفَدعًا؟
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تصاویر بال نمونٔه دیگری از صحنه هائی است که روزانه در محیط اطراف خود 
می بینیم. 

در این تصاویـر نیـز افراد برای بیـان دستورات و خواسته های خود به دیگران امر و 
نهی می کنند.

در هر تصویر چه شخصی مورد امر و نهی قرار می گیرد؟ 
در درس گذشته با فعـل های امر و نهی برای مفرد مذکـر مخاطب آشنا شدیم این 

فعل ها برای مفرد مؤنث مخاطب چگونه به کار می رود؟

توجه كنید:

إْشَربی الَحلِیَب 
ال َتْشَربِی الماَء الباِرَد.  

إْذَهِبی إلی اْلَیمِیِن 
الَتذَهبی إلی اْلَیَساِر.

ُاكُتِبی فی الّدفتِر 
الَتكُتِبی فی اْلكتاِب.     

 امر
َتْجِلِسیَن      َتْذَهبینَ   َتنُظریَن َتْفَتِحیَن  
ِافَتِحی   ِاْجِلِسی  ِاْذَهِبی   ُانُْظِری

نگاه کن  ...        برو       بازكن         

َتْذَهِبیَن                  َتنُظریَن َتفَتِحینَ   َتْجِلِسیَن  
لَتْنُظِری ل َتفَتِحی     ل َتجِلسی  ل َتْذَهِبی 

...        ننشین   ...   ....
 نهی

 بصیرة   ) امر و نهی »2+« (
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در می یابیم كه:
فعل های: ِاجِلِسی، اْعَمِلی،  ُانظُِری  و.... فعل امرهستند و برای 

صیغٔه مفرد مؤنث مخاطب به كار می روند.
ــی، لتَْعَمِلی،  لتَنظُری و ... فعل نَهی  وفعل های: لتَجِلِس

هستندوبرای صیغٔه مفرد مؤنث مخاطب به كار می روند.

بیشتر بدانیم: 

تاكنون با مفهوم امر و نهی در زبان عربی آشنا شدیم.
اگر بخواهیم به دو نفر، امر و نهی كنیم از چه الگویی استفاده می كنیم؟

به جمالت زیر توجه كنید.

ِاعَمل عمًل صالحًا                ل َتْعَمل أْعَماًل سّیَئًة.
ُانُْصرا المظلوَم                        و ل َتْنُصرا الظَّاِلَم .

ف         و ل َتْذَهبا إلی َساَحِة المدرسِة. ِاْذَهَبا إلی الصَّ

و اخیرًا
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تمارین
التمرین االول

در آیات زیر فعل های امر و نهی را بیابید.
1ــ و ل َتَخاِفی و لَتحَزِنی إّنا رُاّدوه إَلْیَك )قصص/7(

)آل عمران/٤3( 2ــ یا مریُم اقُنِتی ِلَربَِّك َو اْسُجِدی َو اْرَکِعی َمَع الّراِکِعیَن
3ــ و ِقیَل یا أْرُض ابْلِعی َماَءَك 

)هود/٤٤(

َجرَة  ٤ــ و لَتقَربا ٰهِذِه الشَّ
)بقرة/35(

5ــ ِاْذَهبا إلی ِفْرَعْوَن إّنُه َطَغی 
)طه/٤3( 

 التمرین الثانی 
جاهای خالی را با کمک گرفتن از فعل های موجود در هر جمله کامل نموده 

سپس جمله ها را ترجمه کنید.
ِه، اّیتها الُمْسِلَمُة. 1ــ ُاسُجِدی ِلَربِِّك و … ِلَغْیِر اللّٰ

رِّ و ل َتْمَنِعی ِمن اْلَخیِر. 2ــ … ِمن الشَّ
غیَر و ل َترَحِمی َعُدوَّ اللِّٰه. 3ــ … الطفَل الصَّ

امر                     نهی
 مفرد مؤنث           مثنی        مفرد مؤنث        مثنی
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امر

نهی

مفرد مذكر
مفرد مؤنث
مفرد مذكر

مفرد مؤنث

لماِت. ٤ــ ُاقُرِبی إلی الّنور و … إلی الظُّ
5ــ ُانُصرا المظلوَم و … الّظاِلَم، أّیها المؤمناِن.

التمرین الثالث 
گزینۀ صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

1ــ … … ل  َتجِلْس فی َمکاِن اآلَخِریَن . )أّیها الّطالُب ــ أّیتها الّطالبُة(
َه . )َاّیتها َالّطالبُة ــ َایُّها الرجلِن( 2ــ … … ل تْعُبدا ِاّل اللّٰ

3ــ ِاْرَکِعی وَ  اْسُجِدی … …  )یا محمُد ــ یا مریُم(
٤ــ ُانُظرا إلی َعَظَمِة اْلَعاَلِم . )أّیتها المرأتاِن ــ أّیتها المرأُة(

التمرین الرابع

فعل های زیر را ترجمه کنید و در جای مناسب از جدول بعد قرار دهید.

   فعل         ِاْجَعْل        ِاْجَهِدی     الَتطْلُِبی      ِاغلِْب       ِادَفِعی      الَتْتُرْك     الَتْهُربِی      الَتْقرْأ
 ترجمه        
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التمرین السادس 
 هر اتومبیل را به پارکینگ مخصوص خود هدایت کنید.

َیجمُعوَن

ِاْفَرحاْ

ُاحُرِسی

ال َتقُفْز

سوف تنُظرَن

التمرین الخامس

به عربی بر گردانید:
به کتابخانه برو و از مطالعه غافل مباش. 

1ــ  مذکر ← 
2ــ مؤنث ←

الَتصُرِخی

رَحَلَتا



3٤

ــاٍت ِبالِمْنَقارِ  َعَلی  َضَرَب اْلُعْصُفوُر َضَرب
الّنافَذِة.  ......................
یا لیَلی یا َلیَلی ! .................
لَتکَسِلی ،اِنَهِضی. ..............

ــاِبَعة.  الّس ــاَعُة  َالّس  ، ــة  طالَع ــمُس  َالش
.......................

ــَك.   ِكتاَب ــی  اْحِمل و  ــك،  ِثَیاَب ــی  ِالَبِس
.......................

ُاخُرِجی ِمْن الُغرَفِة ، ِاذَهِبی ِبُسْرَعٍة. ..................
 : ــا  ُخِته لِٔ ــْت  قاَل و  ــی  َلیَل ــْت  َضِحَک  . ــاِرك  ِبانِْتظ ــُة  َالَمدَرس

.....................
یا َسِمیَرُة ! ِاْسَمِعی ، ِاْسَمِعی  . ................

ْیِف . .................... کَأنَّ َمَداِرَس اْلَعَصاِفیِر َمْفُتوَحٌة ِفی الصَّ

للقراءة
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                  المفردات : 
کأنَّ : گویا  / ِثیاب : جمِع ثوب : لباس.

                 االسئلة : 
1ــ تَرِجْم ُکلَّ ُجملٍَة أَماَمها .

ِة. 2ــ إنَْتِخْب ُعْنَوانًا ُمَناِسبًا ِللِْقصَّ
ِحیَح و اْلَخطَـأَ َحَسَب اْلَحَرکَاِت.  3ــ َعیَّْن الصَّ

      الف( ضَرَب اْلُعْصُفوَر َضَرَباٍت ِباْلِمْنَقاُر. 
      ب( إلِبِسی ثیاَبَك واْحِمِلی ِکتاَبَك.      

      ج( َضِحکِْت َلیَلی.    
ْیِف.          د( َکَانَّ َمَداِرَس اْلَعَصاِفیُر مفتوحٌة فی الصَّ


