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الدرس اخلامس 

الجزیرة
َذَهبَ��ْت َجَماَعٌة ِمْن الأطَْف��اِل إلَی َحاكِم 
ُّ�َها الَْحاِكُم!  اْلَمِدیَنِة. َو َقاَل أَحُدهُم : أی

تَِعبَْنا ِمْن کَثَْرِة الأمِر و النَّهِی.
ِاْغِس��لُوا أیْ�ِدیَُكم َو ُوُجوَهُكم ،  ِاْشَربُوا 
الَْحِلیَب ، َلتَْشَربوا الَْماَء الْبَاِرَد . ِاْذَهبُوا 

إلَی الَْمْدَرَسِة و َل تَلَْعبُوا فی الطَِّریِق . 
َقاَل الَْحاِکُم : ِعنْدِی ِفْكَرةٌ. َسأفَعُل ما تطلُبوَن . 

َغاُر  فی الَْیْوِم الّتاِلی : َرِكَب الِْكبَاُر و الصِّ
ِفیَن�َة ِبأْمِر الحاِکِم .  السَّ

طفاُل! عنَد الحاجِة  قال الْحاِكُم: أیّها الأ
أْرِسلوا هذه الَْحَماَماِت إلَْینا. 

��ِفیَنِة َص��َرَخ الأطفاُل :  بع��َد َحَركَِة السَّ
نحُن أْحَراٌر، نحُن أْحَراٌر.

َقاِق  شیاَء فی الّشاِرِع و الزُّ طفاُل یدُخلوَن َماَء الْبَْحِر َمَع ِثیاِبِهم. َی�قِذفوَن الأ الأ
و ... .
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طِْعَمَة و الَفَواِكَه  ثُ�مَّ َخَرُجوا  ِعنَْد الظّهِر َرَجَع الأطَْفاُل إلی الْبُُیوِت و أكَلُوا الأ
ًة ثَاِنَی�ًة. َم�رَّ

َذَهَب النََّهاُر و َجاَء اللَّْیُل و الأطفاُل َیْرِجُعوَن إلی اْلَبْیِت.
 و ٰلِكْن !

طفاُل تلك اللَّْیلَة َمحُزوِنیَن ، َخاِئفِیَن. لَْیَس َأَحٌد ِبانِْتظَاِرِهْم. نَاَم الأ
َصبَ��اَح الَْیْوِم الّتاِلی ، نََهُضوا َو َذَهبُوا إلَی الَْحدِیَقِة و َصَرُخوا  یا َحَماَماُت یا 

َحَماَماُت.
َألَحَماَم��اُت : َم��اَذا تُریدُوَن ؟ �� َرَجاًء ِاذَهبَن إلی الَْجِزی��َرِة و ُاطْلُبَْن ِمن اْلِكبَاِر 

ُجوَع.  ال�رُّ
الحماماُت : ِعنْدَنا ُشُروٌط. 

ُروَط َو طَاَرْت الَحَماَماُت إلَی الَْجزِیر ِة و ... . َقِبَل اْلأطَْفاُل الشُّ

ماذا فهمنا من الدرس؟
1�� َمن َرِکَب السفینَة؟

طفاُل إلی الراحِة الخیالیِة؟ 2�� هل وصَل الأ
3�� َمن هو قاصُد النجاِة فی هذه القصِة؟

کِْل و الُشرِب فقط؟ 4�� َهل الراحُة فی اللَِّعِب و الأ
5  �� َمَتی َصَرَخ الأطفاُل نحن أحراٌر؟
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َطَغی الماُء
ْیُل  ْیُل ألسَّ اّیها الّناُس السَّ

ألّسْیُل َیْجِری ِمْن َشماِل اْلَقْرَیِة
اّیها الّرَجاُل ُاخُرُجوا، ُاتُرُکوا بُُیوتَکُم 
أ  یَُّتَها النَِّساُء ُاخُرجَن ِاْحِملَن الأطَْفاَل

ل َتْذَهُبوا إلَی َشماِل اْلَقْرَیِة لَتْقُرُبوا ِمن النَّْهِر
ِاْذَهُبوا إلی َمَکاٍن ُمْرَتَفٍع و َل َتْرِجُعوا ...

 ل َتْتُرکَْن الأطفاَل ...
آیا می دانید که فعل امر و نهی برای  »جمع مذکر مخاطب«  چگونه به کار می رود؟

توجه کنید: 

در می یابیم که فعل های:  ِاذهبوا، ِاغسلوا، ُاکتبوا و امثال آن فعل امر هستند 
و برای صیغه جمع مذکر مخاطب به کار می روند. 

و فعل های : لتذهبوا ، لَتغس��لوا، لتکتبوا ،وامثال آن فعل نهی هس��تند و 
برای صیغه جمع مذکر مخاطب به کار می روند.

تذهبوَن ،    تغسلون،    تَجِلسوَن  امر نهی
ِاذهبوا ،      ِاغسلوا      .... 
بروید         .....     بنشینید

تذهبوَن ،    تغسلون،    تجِلسوَن 
لتذهبوا ،     .....       .... 

....           نشوئید     ....

بصیرٌة      )امر و نهی »3+«(
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تذهبَن ،    تغسلن،    تجِلْسَن  امر نهی
ِاذهبَن ،      ...       ِاْجِلْسَن 

...         بشوئید    .... 

تذهبَن ،    تغسلن،    تجِلْسَن 
لتَذهبَن ، لتَغِسلَن  ،  .... 

نروید   ،    .... ،     ...

 آیا می دانید که فعل امر و نهی برای »جمع مؤنث مخاطب« چگونه به 
کار می رود؟ 

 حدس بزنید ! ...
  با توجه به آموخته های دروس قبل و این درس برایتان قابل 

پیش بینی است ...

ببینید درست حدس زدید؟

فعل های ِاذهبَن، ِاغسلَن، ُاکُتبَن و ... فعل امر برای صیغهأ جمع مؤنث مخاطب هستند.
و فعل هایی از قبیل ل     تذهْبَن ، لتغِسلَن  و ... فعل نهی برای »جمع مؤنث مخاطب می باشند.

آموختیم : 

تَعبدوَن
ُاعبدوا اللّه

ل تَعبدوا الّشیطاَن

َن تَعبد ْ
اللّه ن َ ُاعبد ْ

الّشیطاَن ن َ ل تَعبد ْ

أنتم
ُّها العباُد َأی

یامحمد و یاعلی و یاحسن

أنتّن
َأیّ�تها الَعاِبداُت

یافاطمُة و یاخدیجُة و یامریُم
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تمارین 
التمرین االول

 فع�ل ه�ای امر و نهی جمع را در آیات زیر مش�خص کنی�د و به تفکیک 
بنویسید.

ُاْذکُرُوا ِنعمَة اللّٰه َعلَْیکُم )ابراهیم/6( ��1
لتَرکُُضوا و اْرِجعوا إلی ما ُاتِْرْفُتم ِفیه   ��2

)انبیاء/13(

و لتَقَربُوا َماَل الَْیِتیِم ِاّل ِبالَِّتی هي   ��3
)انعام/152( أْحَسُن 

لتأکُلُوا َاْموالَکُم َب�ْیَنُكم ِبالْباِطِل )نساء/29(  ��4
5�� ُاعُبدوا اللّٰه و لتُْشِرکُوا ِبه َشْیئًا و ِبالَْواِلَدیِْن إْحَساناً  )نساء/36(

التمرین الثانی
 جاه�ای خال�ی را با کمک گرفت�ن از فعل های موجود در ه�ر جمله کامل 

کنید.
یِّئاِت. 1�� اّیتها الُمْسِلماُت ِاکِْسْبَن الَْحَسناَِت و … السَّ

ُّها المؤمنوَن  .... المظلومیَن و لتَنُصروا الظّالمیَن. 2�� َای

جمع مذّکر
امر                  نهی
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. رَّ ُّها الرجال ِافَعلوا الَخْیَر و … الشَّ 3�� أی
الَة. َُّتَها الَمرَأُة .... اْلِغیَبَة و لَتْتُرِكی الصَّ 4�� أی

التمرین الثالث
متن زیر را بخوانید و پس از ترجمه، فعل های خواسته شده را در جدول 

بنویسید. 
طَرَق َسائٌل بابًا . قالوا: َمن ِباْلَباِب؟   َقاَل: أنَا َسائٌل .

 �� َما حاَجُتَك ؟ / �� ِقْطَعُة ُخْبٍز . �� َل َنْقِدُر َعلَْیها. ِاْذَهْب ِمن ُهنا.
        . زِّ / �� فَقلیٌل ِمن الرُّ

یِْت .    – ل .      / �� ُجرَعٌة ِمن الماِء . �� ل َتْطُلْب ِمّنا هذا. / �� قلیٌل ِمن الزَّ
�� َلْیَس ِعْنَدَنا َماءٌ.

ائُل : لَِماَذا َجَلْسُتم ؟ الَتجِلسُوا ِفی البیِت! ِإْنَهُضوا  فی َهَذا اْلَوقْت ، قال السَّ

َؤاِل. ؤاِل . فأْنُتْم َأَحقُّ ِمنِّی بِالُسّ و إْذَهبوا لِلسُّ

   

            مضارع منفی          نهی مفرد مذکر      نهی جمع مذکر           ماضی جمع       امر جمع مذکر           امر مفرد مذکر          

       فعل       
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التمرین الرابع
از می�ان افعال داده ش�ده فع�ل های امر و نهی مخص�وص هر گلبرگ را 

انتخاب نموده و در جای مناسب بنویسید.

 

التمرین الخامس
ب�ا توجه به مفه�وم و صیغه مورد نی�از جمله ، کلمۀ صحی�ح را از داخل 

پرانتز انتخاب کنید و به جای واژۀ نادرست بگذارید.

َضُة لتَْعَمْل بوظائِفَك.)ل  تعَمِلی �� ِاْعَمْلَن �� ِاعَمْل �� ِاعَمِلی( 1�� أیّتها الُْمَمرِّ
2�� أیّها اْلَحاِرُسوَن لتحَفظَْن الوطََن. )   ِاحَفظَْن �� ِاحَفظا �� لتَحَفظُوا �� ِاْحَفظوا(
3�� یا أطفاُل لتَْغِسْل ُوُجوَهکُم.       ) لتَْغِسْل �� ِاغِسلُوا  �� ِاْغِسلَْن �� لتَْغِسلوا(
4�� أیّها الحاکُم ُاْحکُم ِبالظُّلِْم .         )لتْحکُْم �� لتحکُموا �� ُاْحکُموا�� ُاحکُِمی(

ِاسَمْع � ِاشَرِبی � ُاْدُخلُوا 
لتَْسَمْع � یذهباِن � َعَبْدَنا � 
لتَْشَرِبی � ُاذکُْرَن � لتَذَهبا 
�  لتَْدُخلُوا � لتَْذکُْرَن �   

ِاذهبا � ظَلَموا

مفرد
مذكر

جمع
مذكر

مفرد
مؤنث

جمع
مؤنث

مثنی
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5�� یا ُمْسِلَماُت ُاتُركَْن اْلَحَسَناِت . )لیتُرکَْن �� لَتْتُرکَْن �� ُاتُرِکی �� اُ ْتُرکَْن(

التمرین السادس
جدول کلمات متقاطع

افقی 
1�� منع نکن )مؤنث( 2�� عبادت 

نکردند )مثن��ی( �� از عالمت های 

مخصوص اسم 3�� مسح می کنی 

)مؤنث(4���� بدان )مذکر( �� بازی 

کردی 5 �� دهان �� مفرد »امالک« 

« 7�� اطراف   6�� مض��ارع »لعبُتنَّ

)پیرامون(  �� پدر بزرگ �� خشکی 

8  �� تو �� ماضی »یَحِمْلَن«

عمودی
1�� باز کنید )مثنی( 2�� کار نمی کنید )جمع مذکر( 3�� فعل امر از »تَعَمُل« �� مفرد »ِعلَل« 4�� »ب.س.م«  

بر وزن »تََفعُّل«  5�� ماضی » یَمدحُ « �� فعل امر از »تَْنَجُح«    6�� »ن.ی.ل«  بر وزن »فاِعل«   ��  

خون 7�� کار می کنیم 8 �� ای �� بلکه �� اگر به آخرش »ت« بیفزائیم »دختر« به زبان عربی می شود  

9�� کفر نَورز.
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بَْسَمٌة
تَِعبَْت اْلُمُّ ِمن أعماِل الَْمنِْزِل. فََذَهبَْت إلی ُغرفَِتها ِلإلْسِتَراَحِة.

فَْجأًة  َصاَح َوَلُدُه:
»َماَما، ُاریُد الماَء.«

قالَت الأُمُّ : »أنَا تَِعبٌَة. ِاْذَهْب  َو ِاْشَرْب الماَء ِبَنفِسَك.«
ًة ُاخَری: » ُاریُد الماَء.« َصاَح الَولَُد َم�رَّ

: » ِاْشَرْب ِبَنْفِسَك و إّل أْضِربَُك.« فَقالَت الُمُّ
بَعَد قلیٍل قال الَولَد: » ماما، ِعنَدما ِجئِت ِلَضرب�ى؛ ُاْحُضری كَأساً ِمَن الماِء البارد.«

              المفردات 
 ابتسامة: لبخ�ند/           بنفسك : خودت /        تَِعبَة : خسته /        صاَح : فریاد زد/     

مرًةُاخری: یک دفعه دیگر /    جئِت : آمدی/    ُاحُضِری : بیاور، حاضر کن 

                االسئلة

 1�� لماذا َذَهبَْت المُّ إلی غرفتها؟     2�� عین الصحیح و الخطأ حسَب الحرکاِت. 
ًة ُاخَری    ب( ِاْش��َرُب ِبَنْفُس��َك .   ج ( ِاْحُضری کَأٌس َمِن  الف( صاَح الَولَُد َمرَّ

الماَء البارد.  
 3�� ترجم النّص.

للقراءة
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الدرس السادس

 ِاحَذْرِ العُدوَّ
البُلبُل محبوٌس؛ هو َساِكٌت و َحِزیٌن ، َلَیْأُكُل طََعاماً و ل  َیْشَرُب ماًء.

ُقْرَب القفص ِقطَّ�ٌة. ِهَی تنظُُر إلی الَقَفِص . 
و تبَحُث َعن طریٍق ِلَصْیِد البلبِل الَمْحبُوِس.

ِلذلك قالْت له : أیّها البلبُل العزیز! أنا َصِدیُقك 
و َصدِیُق كُ�لِّ الطُّیوِر.

و الحریّ��ُة َهِدیَّتی إلی الطُّیوِر. أفْ�َتُح اآلَن بَاَب 
الَقَفِص  و َأنَْت تَْخُرُج بُسرَعٍة.

َقِب��َل البلبُل كاََلَم الِقطَّ��ِة. و َقِرَب باَب القفِص 
ِللُخروِج.

فی ه��ذه اللَّْحظَِة تَ�ْقِف��ُز الِقطُّة ِلَصْی��ِده. لِكنَّ 
البلبَل َیْرِجُع َسِریعاً إلی الَوراِء.

فَِشلَْتِ الِقطُّة فی َمْكِرها. بَْعَد لَْحظٍَة قالَْت لَُه ِبَتَملٍُّق: لماذا َرَجْعَت؟
َّ�ِة لََك. الحریّ�ُة ِبَیِدی فََقط! َأنَا َصِدیُقَك أنَا طَاِلُب الُْحِری

الحریّ�ُة أَمُل كلِّ طائٍر. الحِریُّة َخْیٌر لَك.
ًة ثاِنَیًة. ُاْخُرْج ِبُسْرَعٍة و َلتَْكَسْل.  َسأْفَتُح بَاَب الَْقَفِص َمرَّ
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ْرَقاِء و  ��َماِء الزَّ ق��ال البلبُل : أنا ُأِح��بُّ الحِریَّ�َة. أنا ُأِحّب الطََّیراَن فی السَّ
ْغَصاِن الَْخْضَراِء. الُْجلُوَس فَْوَق الأ

و لِكنَّ القفَص ِعنْدی َافَْضُل ِمْن َمَخالِبِك.
إْذَهِبی ِمن هُنا ، لتَخَدعی ، لتَْمُكری .

أنا ِبانِْتظاِر َرُجٍل ُمْخِلٍص ُیْقِبُل یوماً ، و َیفتُح ِلی باب القفِص، 
ثّم َأخُرُج مسرورًا و أطیُر إلی سماء الحرّیِة.

ماذا فهمنا من الدرس ؟ 
1�� هل القطُة صدیُق البلبِل؟

2�� القفُص افضُل أم الحریُة؟
3�� َمن یحبُّ الطیران فی السماِء الزرقاء؟

4�� َینتظُر البلبُل... .          الف( الرجَل المخلَص         ب( صاحَب البیِت   

ج( الَعُدوَّ
5  ��  ما سبُب رجوع البلبل إلی القفص؟     

 الف( ُحبُّ القفِص         ب( الخوُف ِمن القطِّة           ج( الخوف ِمن صاحِب البیِت
6�� ما معنی هذه الجملِة : » القفص عنِدی أفضل ِمن َمَخاِلِبَك«. 

الف( الحبُس أفضُل ِمن الموِت.         ب( الحریُة افضُل ِمن الّذلة.        
ج( أنا ُاِحبُّ العیَش مع العدّو. 
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بصیرة       )جملۀ اسمیه(
الولُد َدَخَل البیَت عاِجالً َو َصَرَخ :

یَّارُة ...  یَّارُة ... ، َالسَّ یَّارُة  ...   ، َالسَّ َالسَّ
یَّارُة ، ... ماذا ؟ ّیارُة ، َالسَّ اأُلّم : َالسَّ

ّیاَرُة  واقفٌة. الطِّفُل:         َالسَّ
ّیارُة  بِاْنِتظاری.                        َالسَّ

ّیارُة َذَهبَْت. ّیارُة َذَهبَْت. َالسَّ                                  َالسَّ
أیَْن َمْحِفظَتی؟

...

ّیارُة« نشد؟ به نظر شما: چرا مادر ابتدا متوجه منظور فرزند از کلمه »َالسَّ
فرزند برای رساندن منظور خود چه کرد؟

بله، چنانکه دیدیم کلمات برای رساندن مفهوم و پیام، باید در جمله آورده شوند.
ب��ه جمل��ه هایی که فرزند به کار ب��رده دقت کنید، این جمله ها ب��ا چه نوع کلمه ای 

)اسم، فعل یا حرف( شروع شده اند؟
در زبان عربی، اغلب جمله هایی که با اسم شروع می شوند، جملهأ اسمیه هستند.

ب��ا دقت در جمله های اس��میه ب��ال در می یابیم که هر جمله اس��میه، از دو بخش 
تشکیل شده است: 

�� اسمی که معمولً در ابتدای جمله آمده و دربارهأ آن خبر می دهیم ← مبتدا
�� بخشی از جمله که درباره مبتدا، خبر داده و معنا را کامل می کند ← خبر 
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مانند: 

الطّالُب ، مؤّدٌب.            ←     خبر آن یک اسم است         →  الطّالبُة، مؤدبٌة.

الطّالُب، جلََس.             ←   خبر آن ......... است      →   الطّالبُة، جلَسْت.

الطّالُب ، فی المدرسِة.←  خبر آن ........ است    →  الطّالبُة، فی المدرسِة.
نکته: 

بدانیم که: 
اغلب اسم ها اگر در نقش مبتدا یا خبر بیایند، مرفوع می شوند یعنی حرف آخر آن 

ُ� یا ٌ� می گیرد.
یَّاَرُة  َواِقَفٌة.« مانند: » السَّ

ب�رای ش��ناخت مبت�دا و خبر می توانیم از نه�اد و گزاره فارسی کمک بگیریم؛ به این 
معنی که »مبتدا« به جای »نهاد« فارسی و »خبر« به جای »گزاره« فارسی ق�رار می گیرد؛ 

یک بار دیگر به جمله هایی که فرزند به کار برده، بنگرید:َالسیارةُ واقفٌة، َالسیارةُ... . 
خبر در آنها از چه تشکیل شده است؟

بلی ، خبر ممکن است :     
         یک اسم باشد 

                                                   یک فعل باشد
                                                        یک حرف و یک اسم باشد.
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    مبتدا                                       خبر

   الطالُب                            ذهَب إلی المدرسة.

     نهاد                                    گزاره

دانش آموز                   به مدرسه رفت.

مانند:

تمارین
التمرین االول

 در آیات و احادیث  زیر مبتدا و خبر را مشخص کنید  و در جدول بنویسید:

محمٌد رسوُل اللِّٰه )فتح /29(  ��1
َاللُّٰه علیٌم )حجرات / 8(  ��2

َِّک  )بقرة / 147( 3�� َالَحقُّ ِمن َرب
الةُ  عموُد الّدیِن  )الرسول الکرم   ( 4��  اَلصَّ

ْدُق    نَجاٌح،  یماُن نَجاةٌ ، و الصِّ 5��  َالعلُم حیاةٌ و اْلِ
و اْلِکْذُب ِفَضاٌح  )المام علٌی  (

مبتدا                          خبر          
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 التمرین الثانی
آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید.

)بقرة/216( و اللُّٰه یَعلُم و أنتم ل تَْعلَُموَن  ��1
هَُو َخْیُر الَّراِزقِیَن  )مؤمنون/ 72(  ��2

َسالٌم َعلَی نُوٍح فی الَعاْلَِمیَن  )الصافات/ 79(  ��3
4�� الكُتُب بَساتیُن الُعلَماِء.)امیرالمؤمنین علیٌّ  (

َجِر ِباَل ثََمٍر.)الرسول الکرم  ( 5�� ألَْعاِلُم ِباَل َعَمٍل کَالشَّ

التمرین الثالث 
با هر گروه از کلمات داده شده جملۀ اسمیه بسازید:

1�� ) َالدیِن �� َالّصالُة �� َعموُد (
2�� ) َعْرِش �� �ه �� جلََس �� الحاِكُم �� علَی(

3�� )َالعالَُم �� َالُْمصِلِح �� ِبانتظاِر(
4�� )َالّرزَق �� الکْذُب �� یَنُقُص (

5�� )جالسوَن �� علَی �� الُضُیوُف �� المائدِة(

التمرین الرابع
جمله های اسمیۀ زیر با کدام گزینه، کامل می شوند؟

1�� ألبلبُل ........ فی الَْقَفِص. )محبوٍس . محبوٌس . محبوساً(
2�� ........ تَْخُرُج ِبُسرَعٍة. )أنا . ِهَی . أنِت(

َّ�ُة ........ لََك. )َخیٌر . خیٍر . خیرًا( ی 3�� الُحرِّ
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التمرین الخامس
 برای هر تصویر یک جملۀ اسمیه مناسب بنویسید.

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

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

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

ُدوِر. )اللُّٰه . اللَّٰه . اللِّٰه( 4�� ... َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ
5�� أنِت ... کاََلَم الُْمَعلِِّم. )َسِمْعَت. َسِمْعِت . َسِمْعُت(

التمرین السادس
حرکت آخر کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده، بگذارید.

اللّٰه یَْعلَُم و أنتم لتَْعلَُموَن.  ��1
2�� الِغیبَُة َحَرام َعلَی کُلِّ ُمْسِلٍم و ُمْسِلَمٍة.

3�� َاْلِفْکُر ِعبَاَدة.
4�� َزکَاة اْلِعْلِم نَْشره.

5�� َاْلِعلْم ِبالَْعَمِل.
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ِصْرُت أقَرْأ 
ِصْرُت أکبَْر

ْر صاَر لی ِفکٌْر ُمَنوَّ
ُمْذ َدَخْلُت المدرَسْه

٭ ٭ ٭ 

ِصْرُت أقَرْأ
آه ! ما َأْحلَی ِکَتابی
ِفیِه بابا ، ِفیِه ماما 

و هُما بَْحٌر ِمَن الُْحبِّ
و یَنْبوُع َحناٍن َو َعطاْء 

٭ ٭ ٭ 

ٌح و ُأستاذٌ و َعاِمْل                فیه فاَلَّ
               ِفیِه ُجنِدیٌّ ُمقاِتْل
               کُلُّهم یَبِْنی الَوطَْن

َبْناء الِبالْد                یَْزَرُع الَْخْیَر لأِ
               َأْصِدقاِء المدرَسْه

               ٭ ٭ ٭
              ِصْرُت أقَرْأ

              و ُأَحلِّْل
              و ُأَرکِّْب

               یا لَِسْحِرالَكِلَماْت
               ِعنَدما صاَرْت ِعباَرْه

               َو الِعباراُت نَِشیٌد َو ِقراَءْه

للقراءة
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1�� یا لَِسْحِر الَکِلماِت          
2�� و ُأَحلَّْل و ُأَرکَّْب  

3�� و الِعبَاَراَت نشیٌد و قراَءْه        
ر       4�� صاَر لی ِفکٌْر ُمَن�وَّ

المفردات: 

ِصْرُت أقَرأ: دارم می خوانم )می توانم بخوانم( / ِصْرُت: شدم / ُمْذ: از / َما أْحلَی: چه شیرین 
است! / َینُْبوع: چشمه / ُمَقاتِل: رزمنده / ُاَحلِّل: تجزیه و تحلیل می کنم / ُاَرکِّب: ترکیب 

می کنم / یا لَِسحِْر الکَلَِمات: شگفتا از جادوی کلمات/ َصاَرْت: شد/ َحناٍن: مهربانی.

            
االسئلة: 

1�� َمن یَبنی الَْوطََن ؟
؟ 2�� َمن بَْحٌر ِمن الُْحبِّ

3�� َمٰتی ِصْرَت تَْقَرُأ؟
ِحیَح َو الَْخطَأَ َحَسَب الَْحَرکَاِت. 4�� َعیِّْن الصَّ
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َبْیض: تخم مرغ  
َبْیض َمْسلوق: تخم مرغ آب پز 

َبْیض َمْقِلّی : نیمرو
ُرّز، َأُرّز: برنج

ُرّز مع الخضار: سبزی پلو 
ُرّز مع العدس : عدس پلو

بات: نوشابه، آب میوه و بستنی ُمَرطَّ
َمَرق : خورش  

مَرُق الُخضار: قورمه سبزی
َمَعَکرُوَنة: ماکارونی

َقْرع: کدو تنبل 

ِشِبنت: شوید
اث: تره ُکرَّ
َبَصل: پیاز

َبطاطا: سیب زمینی
ثوم: سیر

َبقدونِس: جعفری
ِفِجل: ُتربچه

َطماِطم: گوجه فرنگی
ُزبَدة: َکره 
ُمرّبی: مرّبا
ُجبَنة: پنیر

للراغبین

االغذیة و الخضراوات
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الدرس السابع

اإلماُم )ع( باُب علِم النِبیّ )ص(

َحَضَر الَمأُموُن الَْعبّاِسیُّ فی َمْجِلٍس؛ و َحْولَه الُْعلََماُء و الَْكِباُر.
كَاَن اإلَماُم الَْجَواُد )ع( َحاِضرًا فی ذلك الَمْجِلِس.

ُعْمِره.  ِمْن  اِسِع  التَّ فی  هَُو 
یَْحُسُدوَن اإلماَم )ع(. العلماءُ 
 . ِمنُْهم  َافَْضَل  كَاَن  ُه  لأن�َّ
یَْقِصُد الُْعلََماُء َهِزیَمَة اإلماِم 

فی مجلِس الَخلِیَفِة.
فَانْتََخبُوا َأَحَدهُم ِلهَذاالأمِر. ِاْسُمُه »یَْحَیی بُْن َأكْثََم« و هو قاِضی الُقَضاِة.

اُر بأْمِر المأموِن . یقول »یحیی« لإلماِم )ع(. َسَكَت الُحضَّ
یا َأبَاَجْعَفٍر ! َماَذا تَقوُل فی َرُجٍل ُمْحرٍم قَتَل َصیدًا ؟

ْیَد فی الَحرِم أو َغْیِر الَحَرِم ؟ یَْسأَُل اإلماُم الَْجَواُد )ع( : َهْل َقتَل الصَّ
كان الُمْحِرُم عالماً َأْم َجاِهالً ؟   َقَتلَه َعْمدًا أو َخطَأً ؟ 

كان ُحّرًا أم َعبْدًا ؟ كان صغیرًا أو كبیرًا ؟ و ...

َعَجَز العاِلُم ، و ظََهَرْت َعاَلِئُم التحیُِّر فی َوْجِهِه.
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َعِلَم الَحاِضُروَن أنَّ اإلماَم بَحٌر ِمن الِْعلِْم و الَمْعِرفَِة.
ِة ،هَُو َواِرُث ِخَصاِل الرَُّسوِل )ص( و ِعلِْمه. نََعم ،اإلماُم فَْرُع َشَجَرِة النَّبُ�وَّ

كََما قال النَِّبیُّ )ص( َأنَا مدینُة الِعْلِم و علیٌّ بابُها.
ماذا فهمنا ِمن الدرس؟

1�� َمن باُب علِم النِبّی )ص( ِفی كّل زماٍن؟
2�� ماذا َعِلَم الحاِضُروَن فی المجلِس؟

ؤاِل؟ 3�� ماذا َقَصَد الُعلََماُء ِمن السُّ
4�� هل کاَن یحیی بُْن أكثَم ِمن أصدقاِء اإلمام )ع(؟

5�� لماذا یَحُسُد الُعلََماُء اإلمام)ع(؟

بصیرة ��     )جمله فعلیه »1+ « (

فرماندهی از مأمور تازه کار خواست تا محلّی را تحت 
نظر بگیرد و همهأ موارد را با دقت به او گزارش کند: 

الحارُس المبتِدُئ: 
َخرَج ...

         َدَخَل ...
                     طَاَرْت ...

                                  تَلَْعُب .... 
                                                   یَ�ْذَهُب ...
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َسأََل الَقائُد: 
َمْن ...؟ 

َسیِّدی ! َخرَج َصاِحُب البیِت. 
اِرُق اْلَبْیَت. دَخَل السَّ

طَاَرْت اْلَحَماَمُة ِمْن َفْوِق اْلِجَداِر.
ْفَلُة َأَماَم اْلَبْیِت. َتْلَعُب الطِّ

. . .  . . .  . . .
َصَرَخ اْلَقائُد ... ... 

مأمور در ابتدا برای گزارش از چه نوع کلمه ای استفاده کرد؟ : اسم ، فعل ، یا حرف.
چرا فرمانده بعد از شنیدن این کلمات، از مأمور پرسید: »َمْن ...؟« 

مأمور برای رساندن منظور خود چه کرد؟
بلی، از آنجا که فعل بر انجام کار دللت می کند، نیاز به انجام دهنده )فاعل( دارد.

به جمالت�ی که با فعل شروع می شوند، جمل�ه فعلی�ه می گ�ویند که دو جزء اصلی آن:       
فعل  + فاعل است.

در زبان عربی فاعل بعد از فعل می آید و انجام فعل به آن نسبت داده می شود.
فاعل هم مانند مبتدا و خبر، مرفوع است و اغلب آخر آن ُ� یا �ٌ می آید.

 

ِ
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تمارین 
التمرین االول

در آیات زیر فعل و فاعل را مشخص کنید و در جدول بنویسید:
ٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع )معارج/ 1(   

ِ
َسأََل َسائ  ��1

اِحِمیَن  یَغِفُر اللُّٰه لَکُْم و هو َأْرَحُم ال�رَّ  ��2
)یوسف/ 92(

و َس��َیْعلَُم الْکُّفاُر ِلَمْن ُعقبَی الّداِر   ��3
)رعد/ 42(

قد َجَعَل اللُّٰه ِلکُلِّ شیٍء َقدرًا  )طالق/ 3(  ��4

التمرین الثانی
برای جای خالی در هر جمله کلمۀ مناسب را انتخاب کنید.

. )الطّالُب . الطّالبَة . الطّالبُة( 1�� َخَرَجْت ... ِمن الَصفِّ
ّیاَرةَ . )َرِکبَْت . َرِکبَْت . َرِکَب ( 2�� … الّرُجُل السَّ

ْزَق ِلِعبَاِدِه . )اللَّٰه . اللِّٰه . اللُّٰه( 3�� ... یَبُسُط الرِّ
َهاَدِة .)هُم  . هُوَ  . هُنَّ  ( 4�� ... عاِلُم اْلَغْیِب و الشَّ

ِل الوقِت . )ِانَْهْضَن . ِانَْهُضوا . لتَنَْهضوا( داِء الّصالِة فی أوَّ 5 �� أیّها المؤمنوَن ... لأِ

فعل                   فاعل  
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التمرین الثالث
 با توجه به تصویر زیر، سه جملۀ اسمیه و سه جملۀ فعلیۀ مناسب بنویسید.

 ................................. ��1
................................. ��2

 .…................................ ��3
................................. ��4

 ................................. ��5
................................. ��6

التمرین الرابع 
پس از وصل کردن هر کلمه از ستون »الف« به کلمۀ مناسب از ستون »ب«، 

نوع جملۀ به دست آمده را مشخص کنید.
الف                                       ب
 َقرأُت                                   فاطمُة
 جاَء                                     طالباِن

تکُتُب                                    الدرَس
 أنُتم                                     تنظُروَن

             هذاِن                                     علیٌّ
 التمرین الخامس

عبارات زیر را به عربی برگردانید.
1�� دانش چراغ هدایت است . 

2�� مؤمن در راه خدا صبر می کند.
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َهْل َتْعَلُم أنَّ ... 
الزََّرافُة تناُم ِفی اْلَیْوِم اْلَواِحِد، ِتْس��َع )9( َدقائَق َفَقط ، ِفی َثاَلِث 
ٍة َثاَلَث دقائَق، و َسَبُب ذلَک ُطوُل َرِقَبِتها. )3( َمراِحَل ، کلُّ مرَّ

ٍس س��اعًة واحدًة   الُح��وُت َیْقِدُر البقاَء َتحَت الماِء ِبدوِن َتنفُّ
!! و ناف��ورُة الماِء َفوَق ُجمُجمِته َیِص��ُل اْرِتفاُعها أحیانًا إلی 

ِتسعِة )9( أمتاٍر.

 َوزُن اْلِفی��ِل َیْبُل��ُغ إلی َخْمَس��ِة )5( َأْطَناٍن و َم��َع هذا الوزِن 
الّثقیِل ، َتِصُل ُسرعُتُه إلی أربعیَن )40( کیلومتراً فی الساعة. 

 وزُن الُط��نِّ ِم��ن الَحدیِد َبْع��َد الَصَدِأ التَّامِّ َیِصی��ُر ثالثَة )3( 
َأْطناٍن.

 َصْوُت َصْیَحِة الَبطِّ َلْیَس له َصدًی.

للقراءة
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                   المفردات : 
 َتَن�اُم: می خوابد/ َرَقَبة: گردن/ الحوت: نهنگ/ َناُف�وَرة: فّواره/ َأْطَنان: جمع ُطّن= 

ه�زار کی�لوگ�رم/ َتِصُل: می رسد/  الحدی�د: آه�ن/ َصَدأ: زن�گ زدن/  َصْیَحة: فریاد/ 

أْلَبّط: مرغابی/ َصدی : پژواک/ َیِصیُر: می شود

                  االسئلة:

. ِحیَح َحَسَب النَّصِّ 1�� َعیِّْن الصَّ
رافة فی الَْیْوِم اْلَواِحِد ِتْسَعة )9( ساعاٍت فََقط.                       الف( تناُم الزُّ
اَعِة.                          ب( تَِصُل ُسْرَعُة الِفیِل إلی أْربَعِیَن )40( ِمْترًا فی السَّ

                    ج( لَْیَس ِلَصْیَحِة اْلبَطِّ صدًی.   
 .                     د( بعَد الَصَدِإ یِصیُر وزُن الحدیِد َأَقلَّ

ِحیَح َو الَْخطَأَ َحَسَب الَحَرکاِت. 2��  َعیِّْن الصَّ
                    الف(  َصوَت صیَحِة البَطِّ لیَس له َصدًی.     

                    ب( سبَب ذلَک طُوَل َرِقَبِتها.   
                     ج(   َوزُن الفیِل یَِصُل إلی َخمسِة )5( َأطناٍن.   
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الدرس الثامن 

أَداُء ااْلٴَماَنِة

مواِت. اْلُقرآُن ِکتاٌب َنَزَل ِلَحَیاِة الأْحَیاِء و لَْیَس ِللَْمقاِبِر و الأ

یَطْلُُب القرآُن ِمّنا اعمالً.

َو ٰهِذِه  العماُل تُْخِرجُ  الْبََشَر ِمن الّسکوِن 

، َو ِمن  لِّ إلی اْلِعزِّ إلی الَحرکِة، َو ِمْن الذُّ

الظُّلِْم إلی اْلَعْدِل.

مانِة. ْعَماِل اْلَوفاُء ِبالَْعْهِد و أداُء الأ ِمْن أَه�مِّ هذِه الأ

ماناِت إلی أهِْلها َو الَْوفاِء ِبالَْعْهِد. أَمَر اللُّٰه اْلِعباَد ِبأداء الأ

ًة َحْوَل َهذیِْن الَعَملَْیِن: و اآلَن نَْقَرُأ ِقصَّ

جیُر فی َمْزَرَعِة الّرُجِل أّیاماً. کاَن ِلرُجٍل أجیٌر. َعِمَل الأ

ِجیُر ِباَل َأْجٍر. فی اْلَیْوِم اآلِخِر َذَهَب الأ

کاَن َأْجُرُه ِمقدارًا ِمن الَقْمِح. َحِزَن َصاِحُب الَعَمِل ِلهذا الأمِر.
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َن�ِة و یَْحُصُد الّزْرَع فی  َیْزَرُع الّرُجُل الَْقْمَح ِتلَْك السَّ
وِق ِللْبَْیِع.  فَْصِل اْلحَصاِد و یَْحِمُل الَْمْحُصوَل إلی   السُّ

َیأُخُذ الّرُجُل َعَددًا ِمن اْلَبَقِر ِبثََمِن اْلَقْمِح.
بَعَد َسَنواٍت َرَجَع الأجِیُر یَ�ْوماً و طَلََب أْجَرُه.

ُجُل إلَی اْلبَقراِت و قاَل : أْجُرَك هذِه اْلَبَقَراُت. أشاَر الرَّ
ِجیُر و قاَل: َولِکْن أْجِری کان َقِلیالً ِمن  َب الأ تَعجَّ

الَقْمِح.
َة ... . َشَرَح الّرُجُل لَُه ِقصَّ

ماذا فهمنا ِمن الدرس؟
ٍة طوِیلٍَة ... .          1�� َأَخَذ الأجیُر بعد ُمدَّ

الف( الَقمح      ب( المزرعَة        ج( البقراِت 
2�� أیَن َعِمَل الأجیُر؟

ِة ...  . 3�� َمْوُضوُع الِقصَّ
. 4�� عیِّن الَْخطَأَ َحَسَب النَّصِّ

                       الف( القرآُن للمقابِر و الأمواِت فقط.
                       ب( القرآُن لحیاة الأحیاء.

                        ج( القرآُن یطلُُب ِمّنا اداَء الأمانِة.
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بصیرة     )جمله فعلیه »2+«(
نقش آفرینی کلمات

کلمات نیز مانند سایر موجودات، دنیای خاصی دارند که در آن هر کلمه به تنهایی 
نقش چندانی ندارد، و زمانی می تواند نقش خود را که همان رساندن معناست، به 

خوبی انجام دهد که در قالب و ترکیبی ویژه )جمله( در کنار دیگر کلمات بیاید.
همانطور که آموختید در زبان عربی، نقش کلمات در جمله ، معمولً با عالمت 
خاصی که در آخر آنها می آید، مشخص می شود که این ویژگی مخصوص زبان 

عربی است. 
به عنوان مثال به نقش کلمهأ »طالب« و حرکت آخر آن در جمله های زیر توجه 

نمایید:
1�� سعیٌد، طالٌب .

2�� الطّالُب ، مجتهٌد.
3�� نََجَح الطّالُب فی المتحاِن.

4�� شاَهَد المعلُم الطّالَب فی الشارِع. 
5�� نَظََر المعلُم إلی الطّالِب .

باید بدانیم که: 
)مفرد،  اسم  یک  فعل،  فاعل  اگر 
مثنی یا جمع( باشد، فعل اول جمله 

به صورت مفرد می آید. مانند :
طفاُل  ... .  یرکُُض  الأ
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در جملهأ اول »طالٌب« .......... است و حرکت آخر آن ........ است.
در جملهأ دوم »الطالُب« .......... است و حرکت آخر آن ......... است.

در جملهأ سوم »الطالُب« .......... است و حرکت آخر آن ......... است.

حال جملهأ چهارم را ترجمه کنید .................
با توجه به ترجمه، کلمهأ »الطالب« در این جمله چه نقشی دارد؟

عالمت آخر آن چیست؟
بدانیم که عالمت َ� یا ً� نشانهأ نصب است و هر مفعولی منصوب می باشد. مفعول 

را در جمله های زیر بیابید و به حرکت آخر آن توجه کنید.    
 

قرَأ الطّالُب کتاباً . ← 

َتْأکُُل الطِّفلُة الطََّعاَم . ← 

ْرَع. ← یَْحُصُد الَفاّلُح الزَّ
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یک بار دیگر جملهأ پنجم را بخوانید.
در این جمله قبل از »الطالب« چه کلمه ای آمده است؟

این کلمه، اسم است یا فعل و یا حرف؟
به حروفی مانند : »إَلی ، َعَلی ، ِفی، ِمْن ، َعْن ، بِ� ، ِل� ، و ...« حرف جّر می گویند.

اسم بعد از این حروف مجرور است، یعنی معموًل آخر آن ِ� یا ٍ� می گیرد.
حرف جّر و اسم بعد از آن »جار و مجرور« نام دارند.

مثل:
آِمنُْتم ِباللّٰه  ��1

َو َحَملْناهُم ِفی اْلَبرِّ و الْبَْحِر  ��2
َما تَْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إّل یَْعلَُمَها  ��3

اِلحِیَن. اَلُم َعلی ِعَباِد اللّٰه الصَّ 4�� السَّ
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تمارین
التمرین االول

 در آیات زیر جار و مجرور و مفعول را بیابید و بنویسید.
و یَْضِرُب اللُّٰه الأمثاَل ِللّناِس )ابراهیم /25(  ��1

 / )بقرة  الُمْصِلِح  ِمن  الُمْفِسَد  یَْعلَُم  اللُّٰه  َو   ��2
)220

لَتلِبُسوا الحقَّ ِبالْبَاِطِل )بقرة / 42(  ��3
ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ الّناِس )ناس/1(  ��4

َخلََق الَْجانَّ ِمن َماِرٍج  ِمْن نَاٍر )رحمن/15(  ��5

التمرین الثانی
 برای جای خالی در هر جمله کلمۀ مناسب را با توجه به معنی جمله انتخاب 

کنید.
ْرِس و الَْعَمِل.   ) َعلَی .  ِفی . ِمْن( 1�� هَُو َناِجٌح ... الدَّ

َداِئِد.  ) الأْصِدقاء. الأصدقاَء . الأصدقاِء( 2�� َعَرْفُت ... فی الشَّ
3�� َجَمَعْت ... ُقّوتَها.  ) الّسمکَة . الّسمکِة . الّسمکُة(
َجاُل اْلَمْزَرَعَة . ) یدُخلَْن . یدُخُل . تْدُخلَْن( 4�� ... الرِّ

مفعول                    جار و مجرور
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5�� إّن اإلماَم الَجَواِد  بَحٌر .......... . )ِمن الِعلَْم . ِمن الِعلِْم . ِمن الِعلُْم(

التمرین الثالث
با کلمات به هم ریخته جملۀ فعلیه مناسب بسازید.

1�� اإلماِم، العالُم، عجَز، جواِب، َعْن.
2�� العلُم، العاِلَم، یَْحُرُس.

، فََتَح. 3�� باَب، المدیُر، الّصفِّ
َعاَدَة، یطلُُب، اللِّٰه. 4�� المؤمُن، ِمن، السَّ

5�� فی، الِقطَُّة، فَِشلَْت، َمکِْرها.

اَلَمِة، نَْشُكُر، علَی، اللّٰه. 6�� السَّ

التمرین الرابع
 با توجه به جمالت جدول را کامل کنید . )هرکدام که در جمله موجود بود(

1�� یَ�ْرِجُع الأطَْفاُل إلَی الْبَْیِت.
وِق. زَّ إلَی السُّ 2�� َحَمَل الّزاِرُع الرُّ

فِّ الثّاِلِث. 3�� أنا ُمَعلٌِّم فی الصَّ
ُجِل. 4�� طَلََب الأِجیُر أْجَرُه ِمن ال�رَّ

فعل           فاعل       مفعول           جار         مجرور
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ألْبَیُض الَْمْسلُوُق
َحَملَْت َجّدِتی َدَجاَجَتها و نَظََرْت إلَیَّ َغاِضبَ�ًة َصاِمَت�ًة .

ِتی؟  �� ِلَماَذا َأنِْت َغاِضبٌَة یَا َجدَّ
َهْل فََعلُْت َما ُیغِضُب جّدتی؟

�� نَظََرْت الجّدُة إلَیَّ و َقالَْت غاِضبًة:
�� أنَا أْذَهُب إلَی اْلبَْیطاِر.

ِتی !  کاَن َقْصدی الُْمَساَعَدَة. �� َعْفوًا ، َجدَّ
َِّك ل تَتَعِبیَن ِفی َسلِْق البَْیِض!!! أ   ن َجاَجَة َماًء َمْغِلّیاً ، ِل َّنی َسَقْیُت الدَّ إن

فَِلَماَذا أنِْت َغاِضبٌَة ل أفَهُم ؟!!

 للقراءة 

التمرین الخامس

جمالت وعبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.
ُقل یا أّیها الَکاِفرُوَن ! ل أعُبُد ما تْعبُدوَن.  ��1

َماَواِت و الأرِض. ِللِّٰه  َیْسُجُد ما فی السَّ  ��2
) ُه ِلُکلِّ َعَمٍل َثوابًا و ِلُکلِّ َشْیٍء ِحَسابًا. )امام علی َجَعَل اللّٰ  ��3
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                  المفردات :
 َغاِضَبة : خش��مگین / َصاِمَتة: س��اکت/ البیطار : دامپزش��ک / الَبیض : تخم مرغ / 

الَمْس�لُوق : آب پز / ماٌء َمْغِلّی : آب جوش / َس�ْلق : آب پز کردن / ُمس�اعَدة: کمک / 

َساَعَد : کمک کرد

                  األسئلة : 
1�� َهل فَعَل الطِّْفُل َعَمالً َخطَأً ؟

ُة؟ 2�� أیَن َذَهبَْت اْلَجدَّ
َجاَجَة؟ 3�� َما َسَقی الطِّْفُل الدَّ
ْفُل الَجّدَة؟ 4�� َهل َساَعَد الطِّ

ِحیَح و الخطأ َحَسَب الحرکاِت. 5�� َعّیْن الصَّ
                                      الف( نَظََرْت الجّدُة إلَیَّ و َقالَْت غاضبًة       

                                      ب( لماذا أنَت غاضبٌة یا جّدِتی؟    
                                      ج( َهل فََعْلَت ما یَغِضُب جّدِتی؟  

َجاَجَة َماًء َمْغِلّیاً                                                د( َسَقْیُت الدَّ
          

 


