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مقّدمه
حمد و سپاس فراوان خداوند بزرگ را که توفيق خدمت در امر آموزش زبان قرآن را به ما عطا 
نمود و درود بيکران بر پيامبر اعظم (ص) و خاندان پاکش که هدايت و تربيت انسان صالح را سر لوحه ی 

کار خويش قرار دادند.
ايرانيان مسلمان از بدو ورود اسالم به ايران، زبان عربی را بسان زبان خويش تلّقی نموده، از هيچ 
کوششی در راه توسعه ی آن دريغ نکردند، ده ها اديب و دانشمند، که همگی از استوانه های درخشان 
فرهنگ و ادب به شمار می روند برای خدمت به زبان قرآن سخت کوشانه وارد ميدان شدند و دقايق 

وظرايف آن را در مقابل ديدگان صاحبان ذوق نهادند.
در  استان ها  مشارکت  طرح  راستای  در  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  سياست های  تغيير  پی  در 
توليد کتب درسی، گروه تأليف کتب عربی استان کرمان، با شرکت در دوره ی تأمين مؤلف و در چارچوب 
تعيين شده از سوی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی اقدام به تأليف کتاب عربی سال اول راهنمايی 

نمود.
 در اين رابطه ذکر نکات ذيل الزم و ضروری به نظر می آيد:

۱ــ از آنجا که زبان عربی در ايران اسالمی با انگيزه و اهداف و شيوه های خاصی آموزش داده 
می شود، درس اول اين کتاب صرفاً  به قصد ايجاد رغبت و برقراری ارتباط بين آموخته های دانش آموزان 
با آموزش زبان عربی طراحی گرديده است و در تهيه ی متون ديگر دروس، در کنار رعايت اصل «از ساده 
به مشکل» گزينش واژگان و اصطالحات قرآنی پر کاربرد، موزون و جذاب بودن متون و در برداشتن پيام 

و محتوای دينی و اخالقی متناسب با سّن دانش آموزان مّد نظر بوده است.
۲ــ  در اين کتاب، قواعد فقط در حد نياز و در محدوده ی ارائه شده از سوی سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی، به شکلی ساده و روان و با رويکرد اکتشافی ارائه گرديده تا دانش آموز از طريق 
تصوير و پرسش، خود به نتيجه ی مطلوب برسد. در اين بخش، «ماجرای مکّعب ها» وظيفه ی کاربردی 

نمودن آموخته های دانش آموزان در زمينه ی قواعد را برعهده دارد.
۳ــ تمرينات که از اصلی ترين بخش های کتاب هستند، به گونه ای تنظيم گرديده اند که عالوه بر 
ايجاد خّالقّيت و تقويت روحيه پژوهش در دانش آموزان، توّجه به متن دروس، تثبيت يادگيری واژگان 

جديد در ذهن و از همه مهمتر، کاربرد قواعد در تمرين و استمرار امر آموزش را شامل شوند.



سخنی با همکاران محترم
۱ــ همانطورکه اشاره شد، قواعد درس به نحوی طراحی شده که زمينه ی استفاده از روش های اکتشافی را در 
فرايند ياد دهی ــ يادگيری فراهم سازد. از اين رو ُمصّرانه تقاضا داريم از تدريس به روش های ناکارآمد به ويژه سخنرانی 

ِصرف پرهيز نمايند.
تکميل  زبان  آموزش  چرخه ی  آن  به  توّجه  بدون  و  است  آموزی  زبان  ارکان  از  رکن  سّومين  خواندن،  ۲ــ 
نمی گردد. به اين مسأله در آموزش زبان های ديگر به فراخور اهمّيت شان، توّجه شده اما اين امر جايگاه واقعی خود را 
در آموزش زبان عربی هنوز به دست نياورده است، به طوری که امروزه يکی از مشکالت اساسی در امر آموزش زبان 
عربی بی توجهی به امر درست خوانی ــ چه از طرف معلم و چه از طرف دانش آموزــ است . برای رفع اين مشکل و 
تأکيد بر اهمّيت خواندن (و در کنار آن گوش دادن که اولّين رکن زبان آموزی است) بخش «للقراءة» به شکل مجّزا از 
تمارين و در آخر برخی از دروس قرار داده شده است. ناگفته نماند اين بخش فقط جهت تمرين خواندن و التذاذ از 

متون آهنگين آن، سازماندهی شده است. 
از همکاران محترم انتظار می رود که از اين بخش جز «قرائت» ارزشيابی به عمل نيايد و به هيچ عنوان از اين 

بخش، سؤال امتحانی غير از «قرائت» مطرح نشود.

سخنی با دانش آموزان عزيز
سعی بر اين است که مطالب کتاب برای شما عزيزان جذاب و زيبا باشد، لذا انتظار می رود مواردی را که معلمان 
محترم از شما درخواست می کنند بادقت انجام دهيد، متن های «ِلۡلقراَءة» را به صورت صحيح بخوانيد و يا هم   خوانی کنيد. 
شما می توانيد با ساختن مکّعب ها، قواعد دروس را در قالب بازی يا مسابقه تمرين کنيد. فراموش نکنيد که راهنمايی دبير 

گراميتان در يادگيری عميق تر شما نقش اساسی دارد.
تأليف کتاب های درسی خصوصاً  برنامه ريزی و  همکاران مان در دفتر  راهنمايی های  در اين جا الزم است از 
همکاران و مسؤوالن گروه درسی عربی آن دفتر و نيز مجموعه ی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی که در مّدت 
تأليف اين کتاب بی شائبه و صبورانه چراغی فراسوی راِه تاريک و پر و پيچ و خم مؤلفان افروختند، تشّکر و قدردانی 
فراوان نماييم. همچنين الزم است از مسؤوالن و همکاران سازمان آموزش و پرورش استان کرمان که از آغاز کار تا 

پايان آن همواره پشتيبان گروه تأليف بوده  اند سپاسگزاری نماييم.
ماست، اين بوده که  فرهنگ، دين و آئين  زبان  زبان عربی  اعتقاد که  کتاب؛ با اين  برنامه ريزان و مؤلفان  سعی 
دانش آموزان و معلّمين به اين زبان، به عنوان يک زبان بيگانه ننگرند و بدانند که تمامی تالش ها در جهت بالندگی و رشد 

فرهنگ و آئينی است که از آِن ماست.
در پايان ضمن اقرار به کاستی ها و نقايصی که بسياری از آن ها اجتناب ناپذير يا برخاسته از «نوسفری» ماست، 
چشم به راه نظرات و پيشنهادهای همکاران گرامی و ديگر دست اندرکاران امر تعليم و تربيت هستيم. اميدواريم که با 
استفاده از نظرات بی شائبه و مشفقانه همکاران ارجمند، آن کاستی ها را در خالل اجرای آزمايشی کتاب، به حداقل 

برسانيم. توفيق روز افزون معلّمان دلسوز و دانش آموزان سخت کوش را از خداوند متعال مسألت داريم. 
هّمتم بدرقه ی راه کن ای طاير قدس         که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

گروه تأليف کتاب های عربی استان کرمان



١١

رُس األّول الدَّ

عربی چرا؟عربی چرا؟

 
به اين تصوير نگاه کنيد:                 

 آيا با اين کلمات آشنايی داريد؟                       

 اين واژه ها به چه زبانی هستند؟ 

عربی چرا؟عربی چرا؟

حمد

رسولحّق
الّلٰه

  إمام
مستقيم

انسان

آيا نمونه ی اين الفاظ را در غير از قرآن و احاديث و دعاها می توان يافت؟ 

امثال 
و

حکم 
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ـ   نعيم و ...  ـ   رضا  ــ سميره  ــ شهال ــ غزاله ــ مهديه    ـ :محّمد ــ علی ــ زهراــ نجمه  ـ

:    

بنابراين عالوه بر اين که قرآن و برخی کتب مذهبی ما به زبان عربی است، در زبان فارسی 
وگفت وگوهای روزمّره هم الفاظ و اصطالحات عربی بسيار به کار می رود؛ اما بايد بدانيم 
دبيرستان تا  راهنمايی و  ساختار زبان عربی با زبان فارسی تفاوت دارد که در کتب عربی 

حدودی با آن آشنا خواهيم شد.

 مغرب

 اجتماع
 جامعه

 جنوب

 حمل و نقل مدار
 نصف الّنهار

 سد
 شمال

 کُره

 توطئه
 ايثار

 سعی
 شهيد

 مجذوب

 عالمت
 اختصاری

 عضو

انبساط
 

 جامد
 مخلوط

 انجماد حيوان
 محلول
 مايع

 انقباض

ورود

خروج

نام اين اشکال هندسی را بنويسيد

: برای يافتن جواب به کلمات و تصاوير زير توّجه کنيم. 
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به  توّجه  دارد،  مهّمی  نقش  عربی  متون  درک  و  صحيح  خواندن  در  که  مواردی  ازجمله 

عالمات و حرکات می باشد، به گونه ای که با تغيير آن ها معنای کلمات نيز تغيير می کند. 

توّجه کنيد: 
                                 َأَحد                                َسَحر

                  أحد                               سحر 
                                  ُأُحد                               ِسۡحر 

هر يک از کلمات «ملک» و «علم» را به چند شکل می توان خواند؟ معنای هر کدام چيست؟ 

  
با عالمت ها وحرکات در قرآن دوره ی ابتدايی آشنا شديم، حال نام هر يک را می نويسيم. 

 

نکته:

 َحَسن ِحساب
َالَقلَِم

 ُحۡسن 
َرُسول

َمۡعلُوم اۡلِعلُم کاشف 

ۡۡ
ۡ

ۡ



٤٤

در آيات و احاديث زير کلماتی را که در فارسی کاربرد بيشتری دارند، مشخص 
نموده و داخل مستطيل مقابل بنويسيد.

۱ــ  َوالَعصِر، إنَّ اۡإلنساَن لَِفي ُخسٍر  (عصر/ ۱ و۲) 

۲ــ  َسالٌم ِهَي َحتَّی َمطۡلَِع الَۡفجِر  (قدر / ۵ ) 

۳ــ  َوالَِّذيَن ِفي َأۡمواِلِهۡم َحقٌّ َمۡعلُوٌم  (معارج / ۲۴) 

۴ــ «النَّظافَُة ِمَن اإليماِن» (رسول اکرم «ص»)

نياَمۡزَرَعةُ اآلِخَرِة» (رسول اکرم«ص») ۵ــ «َالدُّ

نام هر يک از تصاوير را بنويسيد. 
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  عبارت های زير را صحيح بخوانيد. هر عبارت مجزا و حرف به حرف نوشته شده 
است. عالمت حروف خواسته شده را در مربع مربوط قرار دهيد.

۱ــ  َأيَۡحَسُب َأۡن لَۡن يَۡقدَِر َعلَۡيِه َأَحٌد. (سوره ی البلد / آيه ی ۵)

۲ــ َالَۡعۡقُل َدِليُل الُۡمؤمِن (اصول کافی ج ۱ ص ۲۵)   

     با نوشتن متضاد هر کلمه، جدول ها را کامل کنيد. 

با راهنمايی معلم خود، ۱۰ کلمه عربی، غير از آن چه که در اين درس به کار      
رفته، از کتاب های دبستان بيابيد و بنويسيد.            



٦٦

لِۡلِقَراءَةِ
َصاَح الّديک١ُ َصاَح الّديکُ  

يا ُعصفوُر٢ طَلََع الّنورُ 
نَۡحَو الَمۡلَعب٣ َهّيا نَۡذَهۡب  
نَۡقِطۡف ثََمرًا٤ نَۡزَرۡع شجرًا  

نَکِۡسۡب ِربحاً ٥ نََۡحُصۡد َقمحاً 
نَۡبني َوطَناً ٦ نَۡبني َوطَنًا  

١ــ خروس فرياد زد.
٢ــ نور طلوع کرد. ای گنجشک.
٣ ــ بيا به سمت زمين بازی برويم. 

٤ ــ درختی بکاريم، ميوه ای بچينيم.
ـ گندمی درو کنيم، سودی ببريم. ٥ ـ

٦ ــ ميهن را بسازيم.



٧٧

ۡمُس و الَقَمُر َالشَّ

َالثَّۡلُج َو الَۡمطَُر

هاُب َالّنۡجُم و الشِّ

حاُب َالۡبَۡرُق و السَّ

ماُء ِمن آياِت اللِّه       االٔرُض َو السَّ
َوالعالَُم َمظَۡهُر ُقدَرِة اللِّه 

ماُء َاۡألَرُض َوٱلسَّ ماِء  ِفي السَّ

ِفي اۡألَرض 

َالَۡحديَقُة و النَّۡخُل 

َالَمديَنُة و النَّۡهُر 

ِفيَنُة و البَۡحُر  َالسَّ

ُة و النَّۡحُل  َالَۡخليَّ

رُس الّثاني الدَّ



٨٨

نافذة ٭

   شجرةَال 
             کتاب

حديقة
          قلم 

نجم 

يکی ازکلماتی که در زبان عربی کاربرد زيادی دارد (( ال )) می باشد که در ابتدای اغلب اسم ها 
می آيد،

مانند:     َاۡلِکتاب           َالنَّجم 
مس              َاۡلَقلَم             َالشَّ

آيا (( ال  )) در ابتدای همه ی اسم ها يکسان تلفظ می شود؟
 به موارد ذيل توّجه کنيد.

قمر             َال + قمر     ←     َاۡلَقَمر
حر)  َحر(َاسَّ سحر            َال + َسَحر   ←     َالسَّ

وقتی((   ال   )) در ابتدای اسم ها بيايد، در برخی ((  ل   )) با عالمت سکون خوانده 
تشديد  با  آن  از  بعد  حرف  و  نمی شود  تلفظ  ل    ))  ديگر((    دربرخی  ولی  می شود 
اساس  اين  بر  دارد.  ال   ))     )) از  بعد  حرف  به  بستگی  اين  می شودکه  خوانده 

حروف الفبای عربی بر دو نوع اند:



٩٩

مانند:
َالۡکاِتب
َالَۡمرضّية
َالۡجهاد
َالَۡحميد
َالۡخاِمس

مانند:
َالطّالب
َالّراضية
َاللَّۡيل
َالّنافذة

َالّساِدس

آيا نام حروف الفبا را می دانيد؟ برای آشنايی بيشتر با الفبای زبان عربی و نام آن ها، جدول 
زير رابخوانيد و کامل کنيد:

ـ ا  ب   ت   ث    ج    ح     خ    د     ذ             ز              ش      ص          ط                 غ    ف    ق          ل     م     ن     ه     و      ا      ی  ء      
   همزه     باء     تاء       ثاء              حاء     خاء     دال    ذال     راء     زاء      سين                       ضاد               ظاء   عين               فاء              کاف                                  هاء               الف     ياء 

با توّجه به جدول باال حروف الفبای زبان عربی چندتاست؟ .........

نکتهنکته 

توّجه: «الف» در زبان عربی با صدای «آ» فقط در وسط و آخر کلمات 
می آيد مانند: کتاب و عصا.

حروف شمسی



١٠١٠

در جای خالی «فِي السَّماِء» يا «فِي اۡألَرِض» بگذاريد.

حاُب ..... ٢ــ َالنَّۡهُر ...... ٣ــ َاۡلبَرُق ..... ٤ــ َالخلّيُة .....    ١ــ َالسَّ

با توجّه به ترجمه ی آيات، جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنيد.  

فيَنُة)  مُس ــ الَقَمَر ــ السَّ حاِب ــ الشَّ (السَّ

ماِء َو االٔرِض و ابر رام شده در بين آسمان و زمين.(البقرة/ ١٦٤) ِر بَيَن السَّ و...َالُمَسخَّ
َرۡت هنگامی که خورشيد تاريک و به هم پيچيده شود. (تکوير /١) إذا ........کُوِّ

و  روز  و  شب  که  خدايی  است  او  و.....  ۡمَس  الشَّ و  النَّهاَر  و  اللَّيَل  َخلََق  الّذي  هَُو 
خورشيد و ماه را آفريد. (أنبياء /٣٣)

ا ...... فکانَۡت ِلَمَساِکيَن يَعَملوَن ِفي اۡلبَحِر اّما کشتی از آن بينوايانی بود که در دريا  َأمَّ
کار می کردند. (کهف / ٧٩)

حروف ُمقّطعه ی زير را که در آغاز برخی سوره های قرآن آمده اند، با توّجه به 
نام حروف الفبا، بخوانيد. 

يٰۤس ، کٰۤهٰيـۤعۤص ، طٰٰه ، ٰحۤم ، عۤـۤسۤق ، ۤن



١١١١

با توجّه به حروف شمسی و قمری حركت گذاری كدام گزينه صحيح است؟ 

١ــ  َالنُّور                   َاۡلنُور              َاۡلنُّور 
ِِّعلم              َاۡلِعلم  لم                   َال ٢ــ  َاۡلعِّ

حاب          َاۡلَسَحاب حاب               َالسَّ ٣ــ  َاۡلسَّ
۴ــ  َاللَّذيذ                  َاۡللذيذ             َاۡللَّذيذ

نام تصاوير را با «  ال  » بنويسيد: 

َقريب، طَريق َرحيم، کَريم  ظاِهر، باِطن  َأۡمر، َصبۡر 
تَّواب، َغّفار  ِذئۡب ، ِفۡکر  ثَۡرَوة ، َوۡحَدة  َضَرر، َخبَر 
ِکتاب، ِلباس  نَوۡم ، يَومۡ  زاِرع، ماِهر  ُعۡمر، ُشۡکر 

َجميل ، َدليل  َسالم، حاِکم 

کلمات زير را همراه «ال» سريع و صحيح بخوانيد. (مسابقه بين گروه ها) 

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



١٢١٢

۱ــ زمين
۲ــ دريا 

۳ــ متضاّد علم
۴ــ باغ 

۵ــ شّر نيست 
۶ــ نام امام اّول 

۷ــ ... المغضوب عليهم والالّضالّين 
۸ــ نام يکی از سوره های قرآن به معنی سپيده دم 

۹ــ ماه 
۱۰ــ ضّد إيمان 

۱۱ــ شهر 
۱۲ــ ميهن 

۱۳ــ نام الفبايی اين حرف «هـ » 
۱۴ــ نا اميدی

  
َو النُّوُر فی اۡلَفضاۡء ماءۡ  مُس َو السَّ َالشَّ  
َو اۡلبَرُق َو الُۡغُيوۡم َو الۡبَۡدُر و النُُّجۡوم   
َجۡر َو اۡلماُء َو الشَّ يُح َو اۡلَمطَرۡ  َو الرِّ  
ِفي ِخدَمِة اۡلبََشۡر  ِفي ِخۡدَمِة اۡلبََشرۡ   

        الف: شمسی سؤال ؟
حروف رديف اّول ... هستند.    ب: قمری 

                                                 ج: شمسی و قمری 

ِ لِلِقراءَة

۱ــ البدر: ماه شب چهارده
۲ــ الُغيوم (جمع الغيم): ابرها 

۳ــ الّريح: باد 
۴ــ الماء: آب  

         تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری  
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند                 

١    ٢     ٣    ٤     ٥     ٦      ٧    ٨     ٩   ١٠    ١١  ١٢   ١٣  ١٤

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری    ه از بهر توسرگشته و فرمانبردار
                     هم

اۡلَجۡدَولاۡلَجۡدَول 



١٣١٣

َهَذا َأَسٌد.
. اَألَسدُ َقِويٌّ

لَِك َجبٌَل. ذَ
َاۡلَجبَُل ُمرتََفٌع.

ذَلَِك بَۡحٌر.
البَحُر َعميٌق.

َهَذا فيٌل.
الفيُل کَبيٌر.

َهَذا ِعنٌَب .
الِعنَُب لَذيٌذ.

ِه بََقَرٌة . َهِذِ
البَقرُة کَبيرٌة.

تِلَك َوۡرَدٌة.
َالَورَدُة جميلٌَة.

تِۡلَك َغزالٌة.
الَغزالُة َسريَعٌة.

ِه َفراَشٌة. َهِذِ
الَفراشُة َصغَيرٌة.

َهِذِه شجرةٌ.
جرةٌ ُمفيدةٌ. الشَّ

الّلُه خالٌِق

الّدرُس الثالُِث



١٤١٤

 در آخر اسم های مجموعه ی دّوم در متن درس چه حرفی تکرار شده است؟

 
                     چنان که ديديم اسم ها بر دو نوع اند          
 

              اسم هايی که در آخر آن ها «ة» وجود دارد، مؤّنث ناميده می شوند.

و اغلب اسم هايی که در آخر آن ها «ة» نيست، مذکّر ناميده می شوند.

      در زبان فارسی کلمات «اين و آن» برای اشاره به کار می روند.
      اين دو کلمه از نظر کاربرد چه تفاوتی دارند؟

 نافذة

 يک بار ديگر متن درس را می خوانيم.
.             البحر....  االََٔسُد َقِويٌّ
 الَغزالُة َسريَعٌة.           البقرة....

در زبان عربی اسم های اشاره کدامند؟

َاۡلَعۡصر، َاۡلَجبَل، اۡلبَحر،....

َالنَّظَافَة،َاۡآلِخَرة،اۡلوردة ،....



١٥١٥

َهَذا۱ ِديٌك ٭. 
َهِذِه َدجاَجٌة ٭. 

َو لِکۡن ... 

ذِلَك َخُروٌف٢. 
و ِتۡلَك نَـۡعَجٌة٣. 

وَ    لِکن َاۡلَکۡلُب ٭ ......

بنابراين نتيجه می گيريم:

َهَذا         نزديک     مذکّر           َذِلَك٤            دور         مذکّر

َك            دور        مؤنّث  َهِذِه        نزديک       مؤنّث           تۡلِ
٢ــ َخروف: گوسفند نر    ١ــ می خوانيم: هاذا   
٤ــ می خوانيم: ذاِلكَ   ٣ــ نَۡعَجة: گوسفند ماده (ميش)   

 توّجه کنيد



١٦١٦

با توّجه به متن درس گزينه ی صحيح را با عالمت   مشخص کنيد. 

با توّجه به متن درس و تصاوير، جمله ها را کامل کنيد. 

۳ــ َالِعَنُب ... . ۲ــ َالَفراَشُة ... .  ۱ــ البَۡحُر ... .  

ٌ  واِسٌع  ُمۡرتََفعٌ  َصغيَرة

 لَذيذٌ  واِسَعةٌ  لَذِيذٌ 

 َعِميٌق   َقويَّةٌ  َعميٌق                                                         

                                     

.                  … کَبيٌر.  َاۡلِعنَُب … .          … واسعٌة.                           … َقِويٌّ

✓



١٧١٧

در آيات زير اسم های اشاره را مشخص کنيد. 

َذِلَك الکتاُب الَريَۡب فيِه  (البقرة / ۲)  ۱ــ 

٢ــ  فَۡلَيعبُُدوا َربَّ َهَذا اۡلبَۡيِت  (قريش / ۳)

٣ــ  ِتۡلَك َعَشَرةٌ کَاِملٌة  (البقرة / ١۹۶)

(البقرة / ٣٥) َجرَة  ٤ــ  ال تَۡقَربا َهِذِه الشَّ

با توجّه به تصاوير عبارات را کامل کنيد. 

... باٌب... باٌب٭٭.                                    .                                    ذلَِك ... .   ... .  

  

هِذِه ... .                                            ... ِاۡمَرَأٌةهِذِه ... .                                            ... ِاۡمَرَأٌة٭٭..

. هِذِه ... .                                            ... بَۡحرٌ.  هِذِه ... .                                            ... بَۡحرٌ

... َرُجٌل... َرُجٌل٭٭.                                           تِۡلكَ ... . .                                           تِۡلكَ ... .   



١٨١٨

 نام عربی هر تصوير را بنويسيد.

به کمک دوستان خود، اسم های دارای «ة» را در سوره ی «الغاشية» بيابيد و 
بنويسيد. 



١٩١٩

اۡلَجۡدَولاۡلَجۡدَول 

َاۡلَوۡرَدة:  
۱ــ َالـ ... ِمن اِۡإليماِن. 

۲ــ زيبا 
۳ــ ِفي اۡلبَۡحِر ... . 
۴ــ متضاّد «کبيرة». 

نيا ... اۡآلِخَرِة.  ۵ــ َالدُّ
۶ــ شهر 
۷ــ باغ 

۸ــ نام يکی از حروف الفبا 
۹ــ الـ ... َسِريَعٌة 

َاۡلَوَرق٭: 

۱ــ ... ِهَي َحتَّی َمۡطلَِع اۡلَفۡجِر 
۲ــ آفريننده 

۳ــ َاۡلَجبَُل ... 
۴ــ ِانَّ الـ ... لَِفي ُخۡسٍر 

۵ــ اغلب اسم هايی که (ة) ندارند ... ناميده می شوند. 
۶ــ ابر 



٢٠٢٠

َأنَـا اۡلِمصباُح لِۡلِفکِۡر                  
َأنَـا اۡلِمفتاُح  لِۡلَجّنۡه  
َأنَـا اۡلُفرقاُن والنُّوُر 

َأنَـا اۡلِمعياُر  لِۡلَخيِر١
ۡه٢ مَّ َأنَـا اۡلِمۡعراُج لِألُۡ
َأنَـا اۡلُقرآُن َو الذِّ  کُۡر٣

بدانيم
تبديل  ـه»  و  «ه  به  وقف  هنگام  در  می آيد  عربی  اسم های  برخی  آخر  در  که  «ة ،  ـة» 

اله»  الِة»                   «َحيَّ َعلَی الصَّ می شود، مانند: «َحيَّ َعلَی الصَّ
اسم های عربی دارای «ة» در فارسی نيز به کار می روند که «ة» در برخی از آن ها به 

«ه» و در برخی به «ت» تبديل می شود. 
 

مشورت  مشورة  مشاهده  مشاهدة 
ساعت ساعة  فاطمه  فاطمة 

١ــ من چراغ فکر و انديشه ام، من معيار خير و نيکی هستم. 
٢ــ من کليد بهشت هستم، من وسيله ی عروج اّمت می باشم. 

٣ــ من فرقان (جدا  کننده ی حّق از باطل) و روشنايی هستم، من قرآن و ذکر هستم.       

ِ لِلِقراءَة



٢١٢١

می خواهيم آموخته های خود را در قالب يک فّعالّيت به کار گيريم. 
برای اين کار به تعدادی مکّعب نياز داريم تا در اين درس و درس های آينده، مورد 

استفاده قرار گيرد.
از  يا  و  بسازيم  خودمان  را  آن ها  می توانيم  و  هستيم  آشنا  مکّعب  ساخت  طرز  با 

قوطی های مکّعب شکل استفاده کنيم و يا .... 

و در اطراف مکّعب ديگر، اسم های زير را می نويسيم. 
(فَراَشة ــ بََقَرة ــ َشَجَرة ــ َمديَنة ــ ُمؤِمَنة ــ طاِلبَة)    

دو مکّعب را برداشته و در اطراف يکی از آن ها 
اين اسم ها را می نويسيم. 

(نَۡجم ــ َجبَل ــ َأَسد ــ بَۡحر ــ ُمؤِمن ــ طَاِلب) 

يک مکّعب ديگر برمی داريم و اسم های اشاره را با رنگ 
دلخواه در اطراف آن می نويسيم. 

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

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

بَۡحر 
نۡجم

 َجبَل

َشَجرة
مؤمنةَفراَشة

هذه 
ذلَِكتِۡلَك

َهذا ذلَِك
بَحر

َجبَل در  که  را  اسم  به  مربوط  مکّعب های  حال 
اختيار داريم، بعد از آن قرار می دهيم. 

بدين ترتيب چند جمله صحيح می سازيم؛ اکنون آن ها را می نويسيم. 



٢٢

في اۡلبَيِت: 
الطِّفُل: َالماُء، َالطَّعاُم، َالُخبُۡز، 

طَُب.  َالرُّ
و لِکۡن ...... َما َهذا؟ 

َهۡل هذا ِعَنٌب؟
ال، ال ، ....

و َسأَل: 
ماذا في اإلناِء، يا ُأّمي! 

يتوُن في اإلناِء ، يا َعزيزي!  َالزَّ
نساِن.  يتوُن ناِفٌع ِلإل     ۡ الزَّ

 الّدرُس الّرابُع 

في الَقۡرَيةِ: 
فاِطَمُة طالبٌة. 

َذَهبَۡت إلَی الَقۡريِة. 
جاَجُة. جاَجُة ، الدَّ فاطمُة: الدَّ

جاَجُة جميلٌة.  هذه الدَّ
فَاِطَمُة َسألَۡت: هل ذِلَك هُدهٌُد؟ يا أبي! 

َالۡواِلُد: نَـَعۡم ، ذِلَك هُدهٌُد.
هل ِتۡلَك َحمامٌة؟ 

ــ ال، ذِلَك ُغراٌب. 

ِ ِمفتاُح اۡلِعلم



٢٣٢٣

*

في الَحديقةِ: 

ــ ما هِذِه؟ 
ــ هذه تُّفاَحٌة. 

قوِط؟  ــ ما َسبَُب السُّ
ماذا َجَذَب التُّفاَحَة إلَی اۡالٔرِض؟ 

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



٢٤٢٤

با توّجه به موارد فوق برای سؤال از اشيا و حيوانات از چه کلماتی استفاده می کنيم؟ 

مثال های زير را مرور می کنيم. 

ما هِذه؟                       هِذه ُصوَرةٌ.
ورَ  ِة بَۡيٌت.  وَرِة؟             في الصُّ ما في الصُّ

َك ؟                     ذِلَك َجبٌَل. ما ذِلِ
ٌ   ٭.   ما َجنَب٭ البَۡيِت؟            َجنَب البَۡيِت َشَجرة

نافذة
اگر بخواهيم درباره ی اشيا و حيوانات سؤال کنيم از چه کلمه ای استفاده 

می کنيم؟ 

 في الَقَفِص؟
ما

ما هذه؟ 

ما هذا؟ 



٢٥٢٥

به سؤال و جواب های زير توّجه کنيد: 

 َهۡل ِتۡلَك َشَجَرةٌ ؟                        نَعَۡم ، ِتۡلَك َشَجَرةٌ. 

ِه ناِفَذةٌ.  َهۡل هَذا باٌب ؟                           ال ، هذِ

هل ... ؟ 

َهۡل ذِلَك کَۡلٌب ؟!!
َهۡل ذِلَك ِذئٌۡب٭ ؟!!

ِه فَراَشٌة ؟!! َهۡل هذِ
ِه َوۡرَدةٌ ؟!! َهۡل هذِ

بنابراين: 
در پاسخ سؤالی که با «َهۡل» شروع می شود، « نَـَعمۡ»  يا «ال» می آيد. 



٢٦٢٦

۱ــ ماذا في اإلناء؟         الِۡعنُب    الّزيتون    الّتّفاحة 
۲ــ هل الُغراُب في َحِديَقِة الَۡحَيواناِت ؟    نََعۡم      َال  

طَب            َالتَُّفاَحة                 َالِۡعَنب  ۳ــ ما َسَقَط ِالَی االرِض؟     َالرُّ

با توجّه به متن درس، پاسخ درست را انتخاب کنيد. 

کسانی که  آيا  زمر / آيه ی ۹)  ... يَۡسَتِوي الَِّذيَن يَعلَُموَن و الَِّذيَن ال يَۡعلَُموَن؟  (سوره ی  ۱ــ 
می دانند و کسانی که نمی دانند مساوی اند؟ 

به دست  چيست  آن  موسی!  ای    (١٧ آيه ی   / طه  (سوره ی  ُموَسی؟  يا  ِبَيميِنَك  ِتۡلَك   ... ۲ــ 
راستت؟ 

(سوره ی الرحمن / آيه ی ۶۰) آيا پاداش نيکی غير از  ۡحساِن إّال اۡإلۡحساُن؟ ... َجزاُء اإل ۡ ۳ــ 
نيکی است؟ 

با توجّه به ترجمه، کلمه ی پرسشی مناسب را در جای خالی بگذاريد. 

سؤال و جواب زير را به عربی ترجمه کنيد. 
 . ...  ... آن در است  ... ؟   ... ۱ــ اين چيست ؟ 
  . ...  ... اين کبوتر است  ... ؟   ... ۲ــ آن چيست ؟ 
  . ...  ... نه، آن رود است  ... ؟  ـ آيا آن درياست؟ ...  ٣ ـ



٢٧٢٧

 ما ذلَِِك ؟                          ذلَِك َجبٌَل. 
 َهۡل ذلَِك َجبٌَل ؟ 

 
 ما تِۡلَك ؟                         ال، تِۡلَك َقۡريٌة. 

 َهۡل تِۡلَك َمِدينٌَة؟  

 َهۡل هذا بَۡحٌر ؟                 نََعۡم، هذا بَۡحٌر. 
 َهۡل هذا نَۡهٌر ؟ 

ِه َحماَمٌة.  ِه ؟                       هِذِ  ما هِذِ
 َهۡل هِذِه َحماَمٌة؟ 

با توجّه به تصاوير، سؤال و جواب های زير را کامل کنيد. 

ما هذا؟        ما هِذِه؟ 
. ......   ......    . .....   .....

َهۡل هذا َأسٌد؟    َهۡل هِذِه َغزالٌَة؟ 
. .... ..... .....   .   ....   ....  ....

......  ذِلك؟ 
. ......   .....
...  ...  ُغراب؟ 
 . ... .... ....

... ِتۡلَك؟ 
ِتۡلَك ... . 

َهۡل   ...  ... ؟
نََعۡم .... .... . 

برای هر جواب، سؤال مناسب را انتخاب کنيد. 

۱ــ 

۲ــ 

۳ــ 

۴ــ 



٢٨٢٨

وَرُة و اۡلَجۡدَول  َالصُّ



٢٩٢٩

۱ــ موالی من موالی من! تو آفريننده هستی و من آفريده شده و آيا غير از آفريننده کسی به آفريده شده رحم می کند؟! موالی 
من موالی من! تو قوی هستی و من ضعيفم و آيا غير از قوی کسی به ضعيف رحم می کند؟! موالی من موالی    من! تو بزرگی 

و من کوچک هستم آيا غير از بزرگ کسی به کوچک رحم می کند؟!   

َمۡوالَي يا َمۡوالَي ! َأنَت اۡلخاِلُق و َأنَا الَۡمخلوُق، َهل يَرَحُم اۡلَمخلوَق إالَّ اۡلخاِلُق؟! 

؟!             ِعيَف إالَّ اۡلَقِويُّ ِعيُف،  و هل يَرَحُم الضَّ َمۡوالَي يا موالَي ! َأنَت الَقِويُّ و َأنَا الضَّ

ِغيُر،  َموالَي يا موالَي ! أنَت الَکِبيُر، و َأنَا الصَّ
ِغيُر إالَّ الَۡکِبيُر؟!١ و َهل يَرَحُم الصَّ

ِ لِلِقراءَة

«مفاتيح الجنان مناجاة أميرالمؤمنين علي عليه السالم»



٣٠٣٠

در اين درس با کلمه های سؤالی «ما و هل» آشنا شديم. 
مکّعب ديگری برداشته و کلمه های «ما و هل» را در اطراف آن می نويسيم. 

َما
َهۡل

بسازيم  زيادی  سؤالی  جمله های  می توانيم  قبلی  مکّعب های  و  مکّعب  اين  از  استفاده  با 
مانند: 

 

َهۡل 
ٰذلَِكَما

َهذِهَهذَا

َشَجرة

؟طَاِلبَة

اين کار را می توانيم به صورت فردی و گروهی تمرين کنيم. 



٣١٣١

الطِّفلَُة أماَم الَمدَرَسةِ: 
َمۡن ِهَي؟ هل هي ُأّمي؟ ...

؟  َأيَن اۡالُٔمُّ
َوَقفُت هُنا زماناً طويالً. 

َأيَۡن أنِت يا ُاّمي؟ 
َمتی ... ؟ 

رُس الخاِمُس  َالدَّ

االنتظار

الَمريُض في الُمستَشَفی: 

آه! 
َأيَن الطَّبيُب؟ َأيَن ... ؟ 

بُح؟  َمَتی يَطلُُع الصُّ
نتظاِرك.  يا ُصبُح! َأنَا باِ

َأنا ... . 



٣٢٣٢

َجَرةِ:  الطُّيوُر َعلَی الشَّ
بيُع؟ هل هَُو َخۡلَف الَۡجبَِل؟ َأيَن الـرَّ

ماِء؟ َهۡل هَُو في السَّ
بيُع َقريٌب؟ َهِل الـرَّ

الَفّالُح في اۡلَمزَرعةِ:
إلهي! إلهي!

حاُب؟  أيَۡن السَّ
َمَتی َيۡنِزُل الَمطَُر؟

ۡحماُن...  إلهي َأنَۡت الـرَّ

َاۡلَمظلُوم:
 ظََهَر الَفساُد في الَبرِّ و البَحِر ...

َأيَۡن الُمۡصِلُح؟ َأيَۡن ...؟ 
الظُّلُم کثيٌر ِفي العالَِم. 

َأين الَعدُل؟ 
َأيَۡن الّذي يَۡمَالُٔ اۡالَٔرَض َعۡدالً؟ 



٣٣٣٣

چنان که در درس گذشته خوانديم برای سؤال از اشيا و حيوانات کلمه ی 
«ما» را به کار می بريم.

استفاده  کلمه ای  چه  از  اشخاص  مورد  در  سؤال  برای  شما  نظر  به 
می کنيم؟

 

نافذة

مَۡن …؟ 

َمۡن …؟

َمۡن …؟ 

اين مثال ها را مرور می کنيم: 

َمن ُهَو؟            َمن ِهَي؟  َمن أۡنَت٭؟ 
ُهَو ُمَعلٌِّم.          ِهَي ُمعلِّمٌة.  َانَا طالٌِب. 

بنابراين: 
برای سؤال درباره ی اشخاص از کلمه ی پرسشی «َمۡن» استفاده می شود.



٣٤٣٤

برای سؤال از مکان اشيا و اشخاص از چه کلمه ای استفاده می کنيم؟ 

توّجه: حرف «أ» مانند «هل» به معنای «آيا» است و برای پرسش به کار می رود. 
مانند: ِمۡن َأۡيَن َأۡنَت؟ َأنا ِمن َمدينَةِ … . 

ِمن َأيَن َأنَت؟  برای دانستن اين که شخصی اهل کجاست می پرسيم: 

نتيجه می گيريم که: 

ّياَرِة٭. ُجُل تَحَت السَّ َالرَّ ُجُل؟    َأيَن الـرَّ

… َخۡلَف … .  َأيَن الُمَعلِّمُة؟   

… َأماَم … .  َأيَن الطَّبيُب؟   

… َعلَی … .  َأيَن الطّائَُر؟   

… َجۡنَب … .  جاَجُة؟    َأيَن الدَّ

اکنون با توّجه به تصاوير، جمله های زير را کامل می کنيم: 

تَحَت٭ الِمنَضَدِة٭؟!
َخۡلَف الباِب؟!

ِفي….؟؟!

«َأۡيَن» برای سؤال در مورد مکان چيزی يا کسی به کار می رود و در جواب آن 
کلماتی چون ِفي، َعلَی، َجۡنَب، تَۡحَت، َخۡلَف، َفوَق٭، َأماَم می آيد. 



٣٥٣٥

١ ــ َمۡن ِفي الُۡمۡسَتشَفی؟  َالَمريض  َالُۡمَعلِّم  الطّالب 
َجَرة  تَحَت الِمنضَدِة ٢ ــ َأيَۡن الطُُّيوُر؟  ِفي الۡبَۡيِت  َعلَی الشَّ

يض  َاۡالُٔمّ  َالطِّۡفلَة ٣ ــ َمۡن َأماَم الَۡمدَرسِة؟  َالَمِرِ
بيُع َخۡلَف الَجبَِل  ۡرِس؟  َالعالَُم ِبانِتظاٍر  الـرَّ ٤ ــ ما نتيَجُةُ الدَّ

فَأَيَۡن تَۡذَهبُوَن؟ (التکوير/۲۶) ۱ــ 
نَصٌر ِمَن اللِّه و فَتٌح َقريٌب  (الّصّف/۱۳) ۲ــ 

ِإنَّ اللَّه يأُمُر ِبالَۡعۡدِل و اِإلحساِن (النحل/۹۰) ۳ــ 
يَۡعلَُم ما بَيَن َأيديِهۡم َو ما َخۡلَفُهم (البقرة /۲۵۵) ۴ــ 

۵ــ «َأفَضُل االَٔعماِل ِانِتظاُر الَفَرِج» (نهج البالغة، خ ۱۹۳) 

با توجّه به متن درس پاسخ صحيح را انتخاب کنيد. 

کلماتی را که در متن درس با آ ن ها آشنا شديد، بيابيد و ترجمه کنيد.



٣٦٣٦

   برای جای خالی کلمه پرسشی مناسب را انتخاب کنيد.

۱ــ ... الِۡکتاُب؟ (َهۡل ــ َمۡن ــ َأيَۡن) 
۲ــ ... َهِذِه َحديَقٌة؟ (َمۡن ــ َهۡل ــ ما)

۳ــ ... ٱلطّاِلبَُة؟ (َمۡن ــ ما ــ َهۡل)
٭؟ (َمۡن ــ َأيَۡن ــ َهۡل)  فِّ ۴ــ ... ِفي الصَّ

۵ــ ... ٱلۡبَيُت؟ (َمۡن ــ َهل ــ َأيَۡن)

ّياَرِة؟ ۱ــ َمۡن َجۡنَب ٱلسَّ
۲ــ ما َأماَم ٱلُۡمۡسَتۡشَفی؟

۳ــ َأيَن ٱلُۡمۡسَتۡشَفی؟ 

به تصوير نگاه کنيد و به سؤاالت پاسخ دهيد.



٣٧٣٧

١ــ خورشيد
۲ــ درخت 

۳ــ تو 
۴ــ او 
۵ــ نه 

۶ــ بله 
۷ــ نزديک 

۸ ــ کنار   

هريک از سؤال و جواب های زير را کامل کنيد.
۱ــ َهۡل هَُو َرُجٌل؟ نََعۡم، ... ...  . 

۲ــ ... ...  ؟ ِهَي ِاۡمَرَأةٌ. 
۳ــ َأيَۡن ٱلَۡمۡزَرَعُة؟ ... ... ...  . 

ماِء.  ۴ــ ... ...  ؟ الّشمُس ِفي السَّ

۱ــ َالَۡعالَُم بِانِۡتظاِر الُۡمۡصِلِح. 
۲ــ الَقريَـُة َخۡلَف الَۡجبَِل.
۳ــ َالَفّالُح ِفي الَمۡزَرَعِة. 

ٌد.  ۴ــ َما ٱۡسُمَك؟ ِاۡسمي ُمَحمَّ

جمله های زير را ترجمه کنيد.

الجدول
َمۡن

أۡيَنَهۡل

َما

؟



٣٨٣٨

به تصوير زير نگاه کنيد و به کمک کلماتی که تاکنون آموخته ايد، حداقل ۱۰ 
جمله پرسشی يا خبری بنويسيد.  

١ــ .........................................................................
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٧ ــ .........................................................................
٨ ــ .........................................................................
٩ــ .........................................................................
١٠ــ ........................................................................
١١ــ ........................................................................
١٢ــ ........................................................................



٣٩٣٩

۱ــ حسن (ع) کجاست؟ حسين (ع) کجاست؟ فرزندان حسين کجايند؟ شايسته ای بعد از شايسته ای [ديگر] و راستگويی 
بعد از راستگويی [ديگر]، کجايند آن راهنمايان؟ برگزيده ی بعد از برگزيده کجايند؟ خورشيدهای فروزان کجايند؟ ماه های 

تابان کجايند؟ ستارگان درخشان کجايند؟ نشانه های دين و پايه های ِعلم کجايند؟ بقّية الله کجاست؟ ...

لِۡلِقراءَةِ 

أيَۡن الحسُن، أيَۡن الحسيُن، أيَۡن أبناُء الحسين، صالح بَعَد صالٍح و َصاِدق بَۡعَد َصاِدٍق، أيَۡن 
موُس الطّاِلَعُة، أيَۡن االٔقماُر الُمنيرة، أيَۡن  بيِل، أيَۡن اۡلِخَيَرُة بَۡعَد الِخَيرَ ِة، أيَۡن الشُّ بيُل بعَد السَّ السَّ

ُة اللِّه ...۱ يِن و َقواِعُد الِعلِم، أيَۡن بَِقيَّ اِهَرُة، أيَۡن أعالُم الدِّ االٔنُجُم الزَّ



٤٠٤٠

الُخسراُن

رُس الّسادُس  َالدَّ

الثَّۡعلَُب جاِئٌع. 
َدَخَل الثَّعلَُب َحديقًة ِمن ثَقِب الِجداِر. 

کان ِفي الَۡحديَقِة ِعنٌب کثيٌر. 
فَِرَح الثَعلَُب کثيرًا.

أکََل و أکََل َحّتی کَبَُر بَطنُُه 
ثُـمَّ َقَصَد الُخروَج. 

و لکۡن کاَن الثّقُب َصغيرًا.
صاِحِب  َخوِف  ِمن  زاويٍة  فی  أيّاماً  بَِقَي 

الَۡحديقِة. 
ما أکََل شيئاً َحّتی َصُغَر بَطنُُه. 

و َخَرَج … 
بَۡعَد الُخروِج نَظََر إلی الحديقِة و َقاَل:

َدَخۡلُت جائعاً، و َخَرۡجُت جائعاً! 
نيا ِمثلُِك أيضاً.   الدُّ



٤١٤١

نافذة

آيا جمله يک مجموعه است؟ اين مجموعه از چه اجزايی تشکيل شده است؟ 
توّجه کنيد: 

َخَرَج الطّاِلُب ِمَن الَۡمۡدَرَسِة. 
َهۡل هذا ِکتاٌب؟ 

 . َاۡالََٔسُد َقِويٌّ
َدَخَل الثَّۡعلَُب في َحديَقٍة. 

اجزايی  از  ساختمان  و  مجموعه  هر 
تشکيل شده؛ آيا تعداد اجزای همه ی  
و  يکسان  ساختمان ها  و  مجموعه ها 

شبيه به هم هستند؟ 
----------------------------------

َنظَرۡت

َذَهَب

جَلَس

َدَخَل

ََج َخر

مخصوص حمل کلمه (اسم) مخصوص حمل 
کلمه (حرف)

مخصوص حمل کلمه (فعل)

کتابالّطالب
األسد

قوي
حديقة

مِۡنعَلَی
ِفيِإلَی



٤٢٤٢

کلماتی مانند: «َخَرَج» و «َدَخۡلُت» را که بر انجام دادن کاری در زمان مشّخصی 
داللت می کنند «فعل» می ناميم. 

در  آن ها  معنای  و  ندارند  مستقلی  معنی  و...که  «ال»، «ِمنۡ»، «َهلۡ»، «ِفي» 
جمله مشخص می شود، «حرف» ناميده می شوند.

نکته
ال و تنوين مخصوص اسم هستند. در کتاب های قرآن دوره ی ابتدايی با تنوين آشنا 
که  است  ساکنی  نون  نشانه ی  و  می آيد  عربی  اسم های  برخی  آخر  در  تنوين  شديم. 

نوشته نمی شود ولی خوانده می شود.مانند:

َسالٌَم َقۡوالً ِمۡن َربٍّ َرحيٍم

می خوانيم «کتابُۡن»  می نويسيم «کتاٌب»   
می خوانيم «ِکتابَۡن»  می نويسيم «کتاباً»   
می خوانيم «ِکتاِبۡن»  می نويسيم «کتاٍب»  

۱ــ أيَۡن َدَخَل الثّعلَُب؟  َحديقَة الِعَنب       َحديقَة التُّّفاِح 
۲ــ َهۡل َخَرَج الثّعلَُب َمسرورًا؟  نَـَعۡم                      ال 

۳ــ َمَتی َخَرَج الثَّعلَُب ِمن الَۡحديَقِة؟  بَۡعَد َأکِۡل الِۡعَنِب     بَۡعَد أيّاٍم 

با توجّه به متن درس پاسخ صحيح را انتخاب کنيد: 

حال اين آيه را چگونه می خوانيم؟

ـ» مخصوص اسم هستند. و هيچ گاه در يک اسم با هم  ـٌ ــٍـ ـً «ال» و تنوين «
به کار نمی روند.

برخی از کلمات مانند: «الّطالُب، المدرسة، َحديقة، کتاٌب و...» برای ناميدن 
اشخاص و اشيا و حيوانات به کار می روند، که به آن ها «اسم» می گويند. 



٤٣٤٣

۱ (آل عمران/٣٧ )  ُکلَّما َدَخَل َعلَۡيها َزکَريّا الِۡمۡحراَب َوَجَد ِعۡنَدها ِرۡزقاً  ١ــ 
۲ (آل عمران/۶۰) َالَۡحقُّ ِمۡن َرِبَّك  ۲ــ 

۳ (آل عمران/۱۸۹) اللُّٰه َعلَی کُلِّ َشيٍء َقديٌر ۳ــ 
٤ (الفلق/٥) َو ِمۡن َشرِّ َحاِسٍد إذا َحَسَد ۴ــ 

(ع): «الُۡمؤِمُن ِبۡشُرُه ِفی َوۡجِهِه َو ُحۡزنُُه ِفي َقۡلِبِه.»٥   ۵ــ قاَل عليٌّ

از آيات و احاديث زير کلمات مشخص شده را جدا نموده و در برگه ی مناسب 
بنويسيد، تا در رايانه ثبت شود. 

اسم

حرففعل

۱ــ هرگاه زکريا به صومعه ی عبادت مريم می آمد رزقی نزد او می يافت. 
۲ــ سخن حق همان است که از جانب پروردگارت به تو رسيد. 

۳ــ خداوند بر هر چيزی توانا است. 
ـ  و از شر حسود هنگامی که حسادت ورزد. ۴ ـ

۵ــ امام علی(ع) فرمود: شادمانی مؤمن در چهره اش است و اندوهش در دلش. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٤٤٤٤

١ــ ........... الَۡمطَُر ........... السماء. 
       روباه            بزرگ شد

۲ــ َأکََل ............. َحتَّی .......... بَطنُُه. 
        خارج شد                              از 

۳ــ ............الطّالُب ........... المدرسِة. 

نوع  هستند؟  يکسان  حرف)  فعل،  (اسم،  کلمه  نوع  نظر  از  مجموعه ها  کدام 
کلمات آن مجموعه ها را بنويسيد. 

معادل عربی کلمات فارسی داده شده را در جاهای خالی قرار دهيد: 

می بارد                        از

(فَِرَح ــ َدَخَل ــ َأکََل) ...

(زاويًة ــ ثَۡعلٌَب ــ في) ... 

(َحتَّی ــ و ــ في) ... 

(ِعَنٍب ــ َالۡکثِيُر ــ جائٌع) ... 

(نَظََر ــ الحديقة ــ کَبَُر) ... 

١ــ   

٢ــ   

٣ــ   

٤ــ   

٥ــ   



٤٥٤٥

برای هريک از کلمات زير يک يا چند هم خانواده   بنويسيد که در زبان فارسی 
به کار می رود. 

٢ــ کَبَُر: ............ ١ــ َدَخۡلُت: ............ 
٤ــ َسأََل: ............. ٣ــ َخَرَج: .............. 

٦ــ يَۡعَمُل: ............. ٥ ــ يَطۡلُُع: ............... 

براساس تصاوير، يکی از فعل های داده شده را در جای خالی قرار دهيد: 
(َينِزُل ــ َذَهَب ــ َخَرَج ــ َدَخَل ــ َسأَل)

     ۱ــ ...... الثّعلُب ِمن الَۡحديَقِة                ۲ــ ........ َالثَّلج.

در سوره ۹۸ (َاۡلبَيِّنة) اسم های دارای تنوين را پيدا کرده وآن ها را براساس 
نوع تنوين دسته  بندی کنيد.

ۡرَس.  ۴ــ َالطّاِلب ........ ٱلدَّ ۳ــ َالطِّۡفُل ........ ِالَی المدرسِة. 



٤٦٤٦

حيُم الَۡمِلُك حماُن الـرَّ هَُو اللُّٰه الَّذي ال إلَه إّال هَُو الـرَّ

الُم الُۡمۡؤِمُن الُۡمَهۡيِمُن الَۡعزيُز الَۡجبّاُر، الُۡقدُّ وُس السَّ

ُر الَۡغّفاُر الَۡقّهاُر الُۡمَتَکبُِّر الۡخاِلُق الۡباِرُئ الُۡمَصوِّ

ّزاُق الَۡفّتاُح الَۡعليُم، الۡقاِبُض الۡباِسُط الَۡوّهاُب الـرَّ

ميُع الۡبَصيُر الۡخاِفُض الّراِفُع الُۡمِعزُّ الُۡمِذل ُّ السَّ

الَۡحَکُم الَۡعۡدُل اللَّطيُف الَۡخبير ...۱

ِ لِۡلِقراءَة

۱ــ او خدايی است که تنها معبود است، بخشنده و مهربان، پادشاه، پاک و منزه از هر عيب، ايمنی بخش و نگهبان است، پيروزمند 
و با جبروت و دارای کبريا، آفريننده و صورت بخش و بسيار آمرزنده و مسلّط و بخشنده و روزی دهنده و گشايش گر و دانا است، 

گيرنده و دهنده، پايين آورنده و باال برنده، عّزت بخش و خوارکننده، شنوا و بيناست او داوری دادگر و لطيف و آگاه است.



٤٧٤٧

ِة ِکَتاَب اللِّه َو َاۡهَل بَۡيِتِه. تََرَك َرُسوُل اللِّه (صلّی اللّه  عليه و آله): ِلالُٔ  مَّ

کتاُب الّلٰه: 
َو ِمۡن کُلِّ َشۡيٍء َخلَۡقَنا َزوَجۡيِن

َو َجَعۡلنا اللَّۡيَل و الّنهاَر آيََتۡيِن

َاۡهُل اۡلبَيِت: 

ۡکِر بِۡر َو نصٌف في الشُّ اإليماُن نصفان: ِنۡصٌف في الصَّ
العلُم، ِعۡلماِن: ِعۡلٌم َعلَی اللَِّساِن و ِعۡلٌم فِي الَۡقۡلِب. 

َالۡعاِلُم و الۡمَتعلُِّم َشِريکاِن في اۡالۡٔجِر؛ 
ِلۡلعاِلِم، َأۡجراِن َو ِلۡلُمَتَعلِّم، َأۡجٌر. 

ُة َو اۡالٔماُن. حَّ ِنۡعَمتاِن َمۡجُهولَتاِن:َالصِّ

الّدرُس الّسابُع 

راُج المنيُر  السِّ



٤٨٤٨

در زبان عربی به کلماتی که بر دو چيز 
می کنند «مثّنی»  داللت  شخص  دو  يا 

گفته می شود.
اسم مثّنی با افزودن 

آخر  به  ـَۡيِن»  » يا  «اِن» 
مفرد ساخته می شود. 

نافذة
کتاٌب، الوردُة، الرجُل، شجرةٌ ،... هر کدام از اين 

کلمات بر چند چيز يا چند نفر داللت می کند؟
در فارسی به چنين کلماتی چه می گويند؟ 

حال به نوار نّقاله توّجه کنيد:
 

اکنون به اسم های روی نوار نّقاله نگاه کنيم.
قبل از ورود به دستگاه، هر اسم   مفرد  چند بار تکرار شده است؟ به اسم هايی که از   دستگاه خارج 

می شوند، توجه کنيم.   
ــ اسم های تکراری چه تغييری کردند؟ 

ــ معنای اسم های جديد چيست؟ 
ــ آيا در زبان فارسی چنين کلماتی داريم؟ 

المثّنی

الوردتاِنالجبلۡيِنکتابۡينَرَجالن رجٌل کتاٌب
الوردُة ٌ

شجرة
رجُلشجرُة کتاُب الوردةٌ



٤٩٤٩

حال به تصاوير و جمله های زير نگاه کرده و آن ها را با هم مقايسه کنيم. 

نتيجه

هذاِن، ِطفالِن.  هذا، ِطۡفٌل. 
ُانظُۡر إلی َهَذيِن الطّفلَۡيِن.  ُانظُۡر إلی۱ هذا الطِّفِل. 

هاتاِن، طفلتاِن.   هذه، ِطفلٌَة. ... 
ُانظُۡر إلی هاتَۡيِن الطّۡفلََتۡيِن.  ُانۡظُۡر إلی هذه الطِّفلِة. 

                                            
َهَذاِن، َهَذيِۡن٭ 

هاتاِن، هاتَۡيِن٭                 

اشاره به نزديک برای مثّنی                              

١ــ ُانۡظُۡر إلَی: نگاه کن به 



٥٠٥٠

۱ــ  ِلَمۡن َأجراِن؟  ِلۡلعاِلِم     ِلۡلحاِکِم         ِلۡلُمَتعلِّم 
۲ــ َمۡن الشريکاِن ِفي االَۡٔجِر؟  العاِلُم و الۡحاِکمُ                َالۡحاِکُم َو الُمتعلِّمُ 

  الَعاِلُم َو الُۡمَتعلُِّم
۳ــ ماَذا ِفي الَقۡلِب؟  َالۡعاِفَيُة      َالِۡعۡلُم         َاالۡٔجُر 

۴ــ ماذا تَـَرَك َرُسوُل اللِّه؟               ِکتاَب اللِّه و اۡهَل َبۡيِتِه          َاللَِّساَن َو الَۡقۡلَب
َة َو اۡالَماَن حَّ                                                       َالصِّ

با توّجه به متن درس پاسخ صحيح را انتخاب کنيد. 

١  (البلد / ۸) ألَۡم نَۡجَعۡل لَُه َعۡيَنۡيِن ۱ــ 
٢  (الّرحمن / ٤٦)  ِِّه َجنَّتاِنِ َو ِلَمۡن َخاَف مقاَم َرب ٢ــ 
٣  (الّرحمن / ۵۲)  فيِهما ِمۡن کُلِّ فَاِکَهٍة َزۡوجاِن ٣ــ 

۴ــ قاَل رسوُل اللِّه (صلّی الله عليه و آله وسلّم): «َالَۡحَسُن َو الُۡحَسۡيُن إماماِن؛» 
۵ــ قال عليٌّ (ع): «َالِۡعۡلُم َوٱالَٔدُب کَۡنزاِن.» 

اسم های مثّنی را بيابيد و مفرد آن ها را در مقابل هر عبارت بنويسيد.

۱ــ «آيا برای او دو چشم قرار نداديم»؟ 
٢ــ و هر کسی از مقام قهر خداوند بترسد برای او دو باغ (بهشت) است.

٣ــ در آن دو از هر ميوه ای دوتاست. 



٥١٥١

     هاتاِن ... .                                هاتان ... . 

تصوير زير را کامل کنيد و سپس نام اعضای زوج را به شکل مثّنی به عربی 
بنويسيد. 

۱ــ ...

٢ــ ...

ـ  ... ٣ ـ

٤ ــ ...

نام هر تصوير را به صورت مثّنی (با «اِن») بنويسيد. 

۴ــ َيد: دست ۲ــ عين: چشم                 ۳ــ ُأُذن: گوش    ۱ــ حاِجب : ابرو       
                        

هاتان ... .        هذان ... .           هذان ... . 
 

حاِجب١
َعۡين٢
ُأُذن٣

يد٤



٥٢٥٢

 
ِلَصالِة الُجُمَعِة (دو خطبه) ... و (دو رکعت) ... و (دو رکوع) ... (دو قنوت) .

ِفي  کُلِّ َرکَۡعٍة (دو سوره) ... و (دو سجده) ... . 

با استفاده از عالمت «ان» کلمات فارسی را به مثنای عربی تبديل کنيد.

در دو آيه ی متن درس ٤ اسم و ٢ فعل و ٢ حرف بيابيد و بنويسيد.
ــ اسم: ... ، ... ، .... ، ...

ــ فعل: ...، ... 
ــ حرف: ... ، ...



٥٣٥٣

نام هر تصوير را با دو عالمت مثّنی در 
خانه های جدول بنويسيد. 

حال اسم های مثّنای ديگری 
انتخاب نموده و اين جدول 

را کامل کنيد. 

۱ــ .....................
۲ــ ......................
۳ــ ......................
۴ــ ......................
۵ــ ......................

اۡلَجۡدَول 

ج
نال

ب
بج

نیل

۲
۱ ۳

۴

۵



٥٤٥٤

در اين درس با اسم های مثّنی و کاربرد اسم اشاره برای آن ها آشنا شديم. 
حال يک مکّعب بر می داريم و اسم های اشاره ی مثّنی را در اطراف آن می نويسيم. 

و يک مکّعب ديگر برداشته و اسم هايی مانند 
«فّالحاِن، مؤِمنتان، ُمۡؤِمَنۡيِن، طالباِن، َبَقَرتاِن» را اطراف آن می نويسيم. 

                        

اکنون با اين دو مکّعب می توانيم جمله هايی با اسم های مثّنی بسازيم. 

هذان 
 هاتاِن هَذۡيِن

مؤمنتاِنَفّالحاِن

هاتاِن
هذاِن

 طالباِن
منتاِن

ُمؤِمناِن مؤ

ِ ُمۡؤِمنَۡين



٥٥٥٥

ِ لِۡلِقراءَة

خۡصلََتاِن فِريَضَتان َعلَی کُلِّ ذِي ايماٍن: طَلَُب الِۡعۡلِم و طَلَُب الَۡکۡسِب. طَلَُب الِۡعۡلِم ِلَصالِح ديِنِه 
و طَلَُب الَۡکۡسِب ِلصالِح ُدنَۡياُه.۱

١ــ دو صفت و عادت بر هر صاحب ايمانی واجب است، طلب علم و طلب کسب و کار. طلب علم برای اصالح دينش است و طلب 
کسب و کار برای اصالح دنيايش.



٥٦٥٦

يا ُأستاُذ! ما هَُو الَۡمۡعروُف؟ 
الَمۡعروُف، َعَمٌل صاِلٌح ِلکُلِّ ُمؤمٍن و ُمؤمنٍة.

و ِمۡنُه: 
َقۡد أفۡلََح الُمؤمنوَن الّذين هُۡم ِفي َصالِتهۡم خاِشُعوَن  ۱ــ الّصالُة : 

۲ــ الّصبُر:   إنَّ اللَّٰه َمَع الّصاِبريَن
۳ــ َالَعۡدُل و اۡإلحساُن:  إنَّ اللَّٰه يأُمُر ِبالَعدِل و اإلحساِن   

۴ــ و ... 
َوَعَد اللُّٰه الۡمؤِمنيَن و المؤِمناِت َجّناٍت... 

الّدرُس الثاِمُن 

الَمۡعروُف  و الُمنکَُر



٥٧٥٧

يا ُأستاُذ! ما هَُو الُۡمۡنَکُر؟ 
الُمنَکُر، َعَمٌل قبيٌح َعلَی الۡمسلميَن و الُمۡسِلماِت. 

و ِمنُه: 
َُّه اليحبُّ الظّاِلميَن  إن ۱ــ الظُّلُم: 

و اللُّه يَشَهُد إّن الُمناِفقيَن لَکاِذبُوَن   ۲ــ النِّفاُق: 
إنَّ اللَّٰه ال يُِحبُّ الُۡمۡسِرفيَن  ۳ــ اإلسراُف: 

۴ــ و ... 
َوَعَد اللُّٰه الُۡمناِفقيَن َو الُۡمناِفقاِت و الۡکُّفاَر ناَر َجَهنََّم .................



٥٨٥٨

يَن)  ـِ                               مذکر: مفرد + (ـُوَن ،  

                              مؤنث: مفرد بدون «ة» + ات 

نافذة

الجمع الّسالم 

بَـَقرةالُمؤِمَنة  

مؤمُن الّصالِحالفّالَح

ُمۡوِمنـ حمامة
َصالِحيَن صالحوَن صابروَن الَفّالِحيَن

عالمت های جمع مذکر 
سالم 

در تصوير باال اسم ها بر چه اساسی در دو نوار قرار می گيرند؟ 
کلمات نوار باال چگونه جمع بسته می شوند؟ 

کلمات نوار پايين با افزودن چه عالمت هايی جمع بسته می شوند؟ 

به چنين جمع هايی که با افزودن عالمت خاّصی به آخر مفرد ساخته می شوند، جمع  سالم 
می گويند. 

جمع سالم



٥٩٥٩

هِذِه طَبيبٌَة.                            هذا فّالٌح . 

هؤالِء طبيباٌت.                           هؤالِء٭ فّالُحوَن. 

ِتلَك طاِلبٌه.                           َذِلك معلٌّم. 

أولئَك طاِلباٌت.                           ُأولئك٭ معلُّموَن. 

برای اشاره به اسم های جمع از چه کلماتی استفاده می کنيم؟ 
توّجه کنيد: 

جمع
ه به 

شار
ٰهؤالِءا

ُاولَِئَك



٦٠٦٠

مفردنوع جمع جمع

۱ــ و خداوند با صبرکنندگان است. 
۲ــ پس زنان شايسته فرمانبردار هستند. 

۳ــ کسانی که نسبت به آيات خداوند کفر ورزيدند، آن ها همان زيان کاران هستند. 
۴ــ مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند.

٥ ــ ای رحم کننده ترين رحم کنندگان. 

با توجّه به آيات و احاديث جدول را کامل کنيد. 
۱ (البقرة / ۲۴۹) َو اللُّه َمَع الّصاِبريَن  ۱ــ 
۲ (النساء /۳۴) فالّصالحاُت قاِنتاٌت  ۲ــ 

۳ (الّزمر/۶۳) الّذيَن کََفروا بآياِت اللِّه ُاولئَک هُُم الۡخاِسُروَنَ ۳ــ 
۴ــ «الُمۡسلُم َمۡن َسِلَم الُمسِلُموَن ِمۡن ِلساِنـِه و يَـِدِه.»۴

۵ــ «يا أۡرَحَم الّراِحميَن»۵

با توّجه به متن درس، گزينه ی درست را انتخاب کنيد. 
۱ــ ماذا َوَعَد اللُّه الُۡمؤِمنيَن َو الُۡمؤِمناِت؟ 

 َالّصالة  َجّنات  االَٔنۡهار 
۲ــ َمِن الۡکاِذُب؟ 

 الُمۡسِرف  الظّاِلم  الُمناِفق 
۳ــ ِإنَّ اللَّه ال يُِحبُّ ... 

اِبرينَ  الُمۡحِسنيَن  الظَّاِلمينَ  الصَّ
۴ــ ِمَن المعروِف: 

ۡرك بۡر  الشِّ  َالِۡکۡذب  َالصَّ



٦١٦١

با توجّه به تصاوير در جای خالی کلمه ی مناسب بگذاريد. 

طَبيبَةٌ    ............  ............ معلّمٌ 

ُمَعلَّمةٌ     ............  ............ کاِتبٌ 

    ............   ٌ طَائَـَرة  ............ نَّجارٌ 

با توجّه به تصاوير، کلمات مفرد را به جمع تبديل کنيد. 

ۡمَرأةٌ.  هُؤالِء ... .           ... ُمَعلِّماٌت.                 ... اِ

هذاِن ... .ذلك ... .             ِتلَك ... .                     ... َرُجٌل. 

     ... فَراَشتاِن.



٦٢٦٢

با توجّه به تصاوير، پرسش يا پاسخ مناسب را بنويسيد. 

۵ــ ... ... دفتَراِن؟ ال ... ، ... . 

۱ــ َهۡل هاتاِن َوۡردتاِن؟ ال ، ... ، ... . 

۲ــ أۡيَن ... ... . ؟  ُاولَِئَك الطَّاِلباُت في الَۡمدرسِة. 

۳ــ ماذا َعلی الَۡوۡرَدِة؟ ... ... ... . 

۴ــ أيَۡن أولَئَك الُمسِلُموَن؟ ... ... ... ... . 

الف ــ به فارسی ترجمه کنيد:
۱ــ  َواللُّه يُِحبُّ الّصاِبريَن  (آل عمران / ۱۴۶)

۲ــ  َالِۡغيبَُة َحراٌم َعلَی کُلِّ ُمۡسِلٍم (امام صادق «ع»)
ب ــ به عربی ترجمه کنيد: 

۱ــ کتاب روی ميز است. 
۲ــ کشتی کجاست؟ کشتی در دريا است.

٣ــ اين ها مسلمان هستند. 



٦٣٦٣

و  القاِنتاِت  و  القانتيَن  و  الُۡمؤِمناِت  و  الُۡمؤمنيَن  و  الُۡمسِلماِت  و  الُۡمسِلميَن  إنَّ 
الّصاِدقيَن و الّصاِدقاِت و الّصاِبريَن و الّصاِبراِت و الخاِشعيَن و الۡخاشعاِت ... 

َأَعدَّ اللُّٰه لَُهۡم َمغِفَرًة و َأۡجرًا عظيما١ً
االَٔحزاب / ٣٥

ِ  لِلِقراءَة

۱ــ قطعاً مردان و زنان مسلمان، با ايمان،
اهل طاعت، شکيبا و اهل خشوع ... 

خداوند برای ايشان آمرزش و پاداش بزرگی فراهم آورده است. 



٦٤٦٤

 
َاللَّۡوُن االۡٔخَضُر: 

أنَا َرۡمُز اۡلَحياِة.
َأنَا لَۡون أوراِق اۡالَٔشجاِر. 

َأنَا َمِلٌك عظيٌم. 

الّدرُس الّتاِسُع 

َرمُز الَجماِلَرمُز الَجماِل

َاللَّۡون أالۡحَمُر: 
َهداِء.  أنَا َرۡمُز ِدماء الشُّ

أنَا لَۡوُن َالَۡوۡردِة. 
ٔ لۡواِن.  أنَا َمِلُك َاالَ

َضِحَك اللَّۡوُن األَزَرُق َو قاَل: 
أنَا ألۡبَۡحُر َو الُۡمحِيُط. 
ماُء َو الَۡفضاُء.  أنَا السَّ

أنَا َمِلُك ۡالُملُوِك. 

نََهض  اللَّوُن أالَۡصَفُر: 
َهِب.  أنا لَۡوُن الـذَّ
ۡمِس. أنَا لَۡوُن الشَّ

لَۡوِني يَُسرُّ النَّاِظريَن. 
أنَا أفَۡضُل اۡالٔلواِن. 



٦٥٦٥

في ٰهذا اۡلَوقِت .... 
نََهَضِت الُۡفرشاُة َو َذَهبَۡت إلی اللَّۡوِن اۡالَۡٔصَفِر و َمَسَحۡت َرأَسه 

َو َرَسَمۡت َشۡمساً َعلی َوَرَقٍة.
ماَء. ثُّم َمَسَحۡت َرأَس اللَّوِن ٱالَۡٔزَرِق َو َرَسَمِت ٱلسَّ

 
َو َذَهبَت إلَی اللَّوِن ٱالَۡٔخَضِر َو َرَسَمِت ٱۡالَۡٔشجاَر.

ثُـمَّ َرَسَمِت ٱۡالَٔزهاَر َو ٱۡلَفواِکَه ِبٱللّوِن ٱۡالَۡٔحَمِر. 
َاالَٔ لۡواُن:

 ها ... َالَحياُة َجميلٌَة ِبکُلِّ ٱۡالَۡلواِن.  



٦٦٦٦

معلّم عربی از نماينده ی کالس می خواهد که جدول آموزش جمع مکّسر را که يکی 
از دانش آموزان مدرسه در سال قبل ساخته، از دفتر بياورد. 

احمد جدول را از ناظم گرفته، شتابان 
به طرف کالس می رود، که ناگهان ... 

او با عجله جدول به هم ريخته را اين گونه 
مرتب می کند و با تأخير وارد کالس می شود. 

وقتی که معلّم جدول را می بيند با خوشحالی می گويد: أۡحَسۡنت! ... 
به نظر شما چرا معلّم احمد را تشويق کرد؟  

نافذة

ل

ّ

ّ

لســ

جدول آموزش جمع مکّسر

الجمع المکّسر



٦٧٦٧

چنان که ديديم جمع مکّسر برخالف جمع سالم، عالمت خاّصی ندارد بلکه با تغيير 
شکل مفرد آن ساخته می شود. مثل: 

َرُجل ِرجال           َقۡلب  ُقلُوب   َمزَرعة  َمزاِر  ع 
 

ما بسياری از جمع های مکّسر عربی را در زبان فارسی به کار می بريم، مانند: 
جبال،  اوراق،  ايّام،  اصحاب،  اطفال،  علوم،  اوقات،  تکاليف،  مدارس،  َاخبار، 

طّالب، ........
نکته: 

در متن درس با فعل هايی مانند: َضِحَك، َقاَل و نََهَض، آشنا شديم. 
اين فعل ها بر چه زمانی داللت دارند؟ …

اين فعل ها برای مفرد مذکر به کار می روند.
به نظر شما تفاوت فعل «نََهَض» با «نََهَضۡت» و «َذَهَب» با «َذَهبَۡت» در چيست؟ 

برای يافتن پاسخ، به موارد زير توّجه کنيد:  

ِهَي طالبٌة. هَُو طاِلٌب. 
   . فَّ َدَخلَۡت الطّالبُة الصَّ  . فَّ َدَخَل الطّالُب الصَّ

فعل … … با افزودن «ۡت» به آخر فعل مفرد مذکّر ساخته می شود. 



٦٨٦٨

     با توجّه به متن درس جواب صحيح را عالمت بزنيد. 

١ــ َمن قاَل َأنا َمِلُك الُملُوِك؟  اللَّۡوُن االَٔزَرُق  َاللّوُن اۡالَۡٔخضُر 
٢ــ لَۡوُن الّذَهِب، اللوُن ....  اۡالۡٔخَضرُ  اۡالۡٔصَفُر

٣ــ ماذا َقالَۡت االٔلوان؟  اللَّۡوُن اۡالۡٔحَمُر أفَۡضُل  َالَۡحياُة َجميلٌَة
ِة:  اللَّۡوُن اۡالۡٔخَضُر أفَۡضُل  کُلُّ االَٔ لۡواِن َجميلٌَة ٤ــ  نَتيَجُة الِقصَّ

جمع های مکسّر درس را بيابيد و مفرد آن ها را بنويسيد.
    جمع مکّسر                مفرد                   جمع مکّسر                مفرد     

دماء                     دم 



٦٩٦٩

در عبارات زير انواع جمع ها را مشخص کنيد. 

َالطَّيِّباُت ِللطَّيِّبيَن َو الطَّيِّبُوَن ِللطَّيِّبات     (النور/ ٢٦)  ١ــ 

َّما اۡالَۡٔٔعماُل ِبالّنياِت»  (الرسول االٔکرم «ص»)               ٢ــ «إن

٣ــ «َاۡلَعۡفُو ِعۡنَد اۡلُقۡدَرِة ِمۡن ُسَنِن اۡلُمۡرَسليَن» (اإلمام الصادق «ع»)

اِلحيَن.  الُم َعلَۡينا َو َعلَی ِعباِد اللِّٰه الصَّ ٤ــ السَّ

   جمع          نوع جمع

الف ــ به فارسی ترجمه کنيد. 
خاُء١ ِمۡن َأۡخالِق اۡالَٔنبياِء» (اإلمام الصادق «ع») ١ــ «السَّ

٢ــ َاللَّۡوُن اۡالَۡٔصَفُر يَُسرُّ الّناِظريَن. 
َهداء»  ٣ــ هَُنا مسجُد «الشُّ

ب ــ به عربی ترجمه کنيد. 
١ــ کشاورزان در مزرعه هستند. 

٢ــ زندگی زيباست. 
خاُء = سخاوت، بخشندگی  ١ــ َالسَّ



٧٠٧٠

با توجّه به مذکّر و مؤّنث بودن کلمات داده شده فعل مناسب را درجای خالی 
قرار دهيد. 

١ــ ُمحّمٌد  …  إلَی الَمدرسِة. (َذَهَب - َذَهبَۡت) 
٢ــ طاهرُة …  ِمَن البَيِت.(َخَرَج - َخَرَجۡت)

٣ــ َاۡالُٔٔستاُذ … عن الّدرس ِ . (َسأَل - َسألَۡت)
٤ــ ِهَي …  کَثيرًا .(فَِرَح - فَِرَحۡت ) 

٥ ــ هَُو … . (َضِحَك - َضِحَکۡت)

 
فتِر. َالطِّفُل ... .                           الطالبُة… َوردًة في الدَّ

. َالثَّعلُب … إلَی اۡلَحديَقِةِ َالُۡفرشاُة ... َعلَی اللَّوِن اۡالَۡٔٔخَضِر.    

با توجّه به تصوير در جای خالی فعل مناسب بگذاريد. 



٧١٧١

اين جدول مانند جدول جمع مکّسر طراحی شده است .شما با استفاده از وسايلی که در 
مکّسر  جمع  به  را  مفرد  کلمات  حروف،  جای  دادن  تغيير  با  و  بسازيد  را  آن  داريد  اختيار 

تبديل کنيد.

ق ر        ي      و     ن      ط          ا      ن              ق         
ب ا        س       ة         ک      د      ر        س      م       

تالش کنيد کلمات ديگری را برای جايگزينی در جدول بيابيد.



٧٢٧٢

اۡلَجۡدَول

افقی
۱ــ اسم اشاره مثّنی برای مؤنّث ــ گروه 

۲ــ مکان 
مکّسر  جمع  ــ  سالم  مؤنّث  جمع  عالمت  ۳ــ 

قمر
ــ  خون  ــ  مثّنی  اسم  عالمت های  از  ۴ــ 

انسان
نا ... في الدنيا  ـَّ ۵ــ در قنوت می گوييم «رب

حسنة» ــ «او کيست؟»
اسم  عالمت های  از  ــ  «افالک»  مفرد  ۶ــ 

مثّنی
۷ــ در جواب هل می گوييم ــ ته دريا ــ 

۸  ــ باال، روی ــ مفرد «اموال»
۹ــ از عالمت های جمع مذکّر سالم ــ جمع 

مؤنث معلمة

عمودی 
۱ــ او ــ ای ــ در (داخل) 

۲ــ تو ــ رنگ 
۳ــ زير ــ دورويی و دورنگی 

۴ــ سومين حرف شمسی 
۵ــ سخن چين ــ با، همراه 

۶ــ ضد باطل ــ گفت 
۷ــ دو قلم ــ دانش 
۸ــ جمع مکّسر نهر 

۹ــ جمع «مدّرس» ــ عالمت جمع مؤنث 



٧٣٧٣

ماجرای مکعب ها
شما با اسم های جمع و اشاره های مربوط به آن ها آشنا شديد.

اکنون يک مکعب انتخاب کنيد و اسم های اشاره ی جمع را روی آن بنويسيد.

يک مکعب ديگر برداريد و اسم هايی مانند (ُمؤِمنات، ُمؤِمنُون، ُمؤِمِنين، َعاِملُون، َعاِمِلين، َبَقرات) 
در اطراف آن بنويسيد.

اکنون با اين دو مکعب می توانيد جمله هايی را بسازيد يا ساختن جمله های مفرد و مثّنی و جمع 
را با يکديگر مقايسه و تمرين کنيد و يا با قرار دادن کلمات پرسشی جمله های گوناگونی بسازيد.

به کمک دوستان خود، با مکعب هايی که از ابتدا تاکنون ساخته ايد جمله های متنوعی بسازيد.

ُمؤِمنات

ُمؤِمنُون ليَن
َعاِم

ُمؤِمنهَذاَهۡل

َهۡل     هَذاِن         ُمؤِمنان 

َهۡل      هؤالء         ُمؤِمنُون               ؟

؟

؟

ئَك
هُؤالِءُأول



٧٤٧٤

١ــ زگهواره تا گور دانش بجوی. 
٢ــ بزرگترين مصيبت ها نادانی است. 

٣ــ کتاب ها باغ های دانشمندان اند. 
٤ــ بهترين کارها، دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خداست.

لِلِقراءَةِ 

ــ ُاطلُبوا الِۡعۡلَم ِمَن الَۡمهِد إلَی اللَّۡحِد١. 

ــ َأۡعظَُم الَمصائِب، َالَۡجۡهُل٢. 

ــ الۡکُُتُب بَساِتيُن الُۡعلَماِء٣. 

ــ أفَضُل االۡٔعماِل، َالُۡحبُّ في اللِّٰه َو الۡبُۡغُض في اللِّٰه٤. 



٧٥٧٥

سؤال و جواب های زير را کامل کنيد. 
َجَرِة. اَحُة َعلَی الشَّ َجَرِة؟                     التُّفَّ ١ــ ... َعلَی الشَّ

٢ــ ... في البيت؟                          َاالُّٔم ... .
َجاَجُة ِفي الَقَفِص. ٣ــ ما ...    ... ؟                         الدَّ

٤ــ ... الوالُد؟                             ... في المدرَسِة. 
٥ــ ... الطّاووُس جميٌل؟                    نَعم ! ... ... . 

بيِع.  ٦ــ ... يَنِزُل الَمطَُر؟                        يَنِزُل ... فی الـرَّ

اسم های اشاره ستون «الف» را به اسم مناسب از ستون «ب» وصل کنيد. 
                           (الف)                  (ب)
                            هذا                    ِنعمتان
                           هاتان                   ساعٌة 

                           ذلَك                   ُمَعلِّموَن 
                           هؤالِء                  مؤمناٌت 

                           تلك                    طعاٌم 
                          أولئك                  طائٌر
َصّفاِن َهَذاِن     

الدروُس فی َدرٍس

الّدرُس العاِشُر



٧٦٧٦

با کلمات داده شده هر رديف جمله ی کامل بسازيد. 
َماِء، يَن ِزُل.  ١ــ ِمن، الثَّلُج، السَّ
مُس، اللِّٰه، ِمن.  ٢ــ آياِت، الشَّ

٣ــ هُدهُد، نََعم، ذلك. 
 . ٤ــ َالّصاِبريَن، َمَع، اللّٰه، إنَّ

انتخاب  پرانتز  داخل  کلمات  بين  از  مناسبی  کلمه ی  جمله،  هر  خالی  جای  برای 
کنيد. 

١ــ .... فَراَشتاِن َجميلَتاِن. (هِذه ــ هؤالء ــ َهذان ــ هاتاِن) 
٢ــ .... هَُو ُمَعلٌِّم ؟ ال. (أين ــ ماذا ــ َهل ــ ما ) 

٣ــ .... الثَّعلَُب ِمَن الَحديَقِة. (فَِرَحۡت ــ فَِرَح ــ َذَهبَۡت ــ َخَرَج) 
٤ــ أولئَك .... في الُمسَتشَفی. (الُمَعلِّماِن ــ الطَّبيباُت ــ الطَّبيبتان ــ َاۡلمريض)

٥ــ .... َذَهَب إلی الۡمدَرَسِة (أنَت ــ هَُو ــ أنَا ــ ِهَي) 

غلط ها را تصحيح کنيد. 
١ــ َهذاِن الَفّالُحوَن ِفي الَمزَرَعِة (١ غلط)

٢ــ ما ِهَي؟ هَُو ِامَرأةٌ (٢غلط)
٣ــ َهل تلَك َجبٌَل ؟ ال، َذلَك شجرةٌ. (٢ غلط)

٤ــ َخَرَج الُۡمؤِمنُة ِمَن الَمۡسِجِد. (١ غلط)



٧٧٧٧

جمله های عربی و فارسی را کامل کنيد.

١ــ الَحياةُ  َجميلٌة ِبکُلِّ االٔلواِن. 

... زيباست با همه ی ...

ُة و االٔماُن.  حَّ ٢ــ ِنعَمتاِن َمجُهولَتاِن: َالصِّ

... ... ناشناخته اند ... ... .

٣ــ ... ِمفتاُح ... . 

نماز کليد بهشت است. 

٤ــ ... ...، و َذِلَک ... . 

اين کبوتر است و آن کالغ است. 

ِة. ٥ــ النَِّبيُّ ... االُٔمَّ

... چراغ اّمت است. 
 



٧٨٧٨

در هر گروه از کلمات داده شده يک کلمه با بقيه ناهماهنگ است. آن کلمه 
را مشّخص کنيد. 

١ــ (نََعم ــ َهل ــ َما ــ َمن) 
٢ــ (هَُو ــ هذا ــ ِهَي ــ َأنَت) 

٣ــ (نََهَض ــ َقاَل ــ َرَسَم ــ َخَرَجۡت) 
٤ــ (الکتاُب ــ َصفٌّ ــ َمَسَحۡت ــ الَقلَم)

٥ــ (ُمَعلِّميَن ــ بَيَتۡيِن ــ َألواٌن ــ مؤِمناٌت) 

         مفرد                مثّنی                        جمع

      هذا ُمِسلٌم.  
                                          هُؤالِء صالحاٌت.

                                                                     هُؤالِء رجاٌل.
                       َهاتاِن طَبيبَـتاِن. 

جدول را کامل کنيد. 

لِۡلِقراءَة
َو  هداِء  الشُّ َو  واۡلُمۡرَسليَن  اۡالَٔنبياِء  َجميِع  َعلَی  َصلِّ  َو  محمٍد  آل  و  محمٍد  َعلَی  َصلِّ  اللُّهمَّ 

ّديقيَن َو َعلَی جميِع ِعباِد اللِّه الّصاِلحِيَن. الصِّ



٧٩٧٩

فّعالّيت دانش آموز   

يادداشت های معلّم   

   نظرات والدين 

فّعالّيت دانش آموز   

يادداشت های معلّم   

   نظرات والدين 

فّعالّيت دانش آموز   

يادداشت های معلّم   

   نظرات والدين 

فّعالّيت دانش آموز   

يادداشت های معلّم   

   نظرات والدين 

 

مهر

آبان

آذر

دی 

«ارتباط معّلم عزيز و والدين محترم»



٨٠٨٠

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

فّعالّيت دانش آموز 

يادداشت های معلّم 

  نظرات والدين 

فّعالّيت دانش آموز 

يادداشت های معلّم 

  نظرات والدين 

فّعالّيت دانش آموز 

يادداشت های معلّم 

  نظرات والدين 

فّعالّيت دانش آموز 

يادداشت های معلّم 

  نظرات والدين 



٨١٨١

      َالُۡمۡعَجم



٨٢٨٢

انی الّدرس الّثٰ
زمين األرض 
دريا البحر 

برق، آذرخش البرق 
برف الّثلج 
کوه الَجَبل 
باغ الحديقة 
کندو الخليَّة 
ابر الّسحاب 

کشتی الّسفينة 
آسمان الّسماء 

خورشيد الّشمس 
شهاب سنگ هاب  الشِّ

ماه القمر 
شهر المدينة 
باران الَمَطر 
پنجره الّنافَذة 

ستاره النَّجم 
الّنحل    زنبور عسل
درخت خرما الّنخل 
جويبار، رود النَّۡهر 

نشانه ها(جمع آية) آيات 
جهان العاَلم 

در (داخِل) ِفی 
محل ُظهور َمۡظَهر 

از ِمۡن 

الّدرس الثالث
شير (جنگلی) األَسد 

زن ِاۡمَرأة 
(َاۡلَمۡرأة)

در الباب 
گاو ماده الَبقرة 

مرغ جاَجة  الدَّ
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خروس الّديك 
مرد ُجل  الرَّ

درخت الّشجَرة 
انگور الِعَنب 
آهو الَغزاَلة 

پروانه الَفراشة 
سگ  الَکلب 

گل سرخ الَورَدة 
برگ الَوَرق 

آن (مؤنث) ِتۡلَك 
زيبا َجميلة 

آن (مذکر) ذلَِك 
تند، شتابان َسريعة 
کوچک َصغيرة 
نيرومند َقِوّی 
بزرگ َکبير 

بلند  ُمرَتَفع 

وسيع (پنهان) واِسَعة 
اين (مذکر) هذا 

اين (مؤنث) هذهِ 

الّدرس الرابع
خانه َبۡيت 
سيب ُتّفاحة 
کبوتر َحماَمة 
نان ُخۡبز 

گرگ ِذۡئب 
دانش آموز  طالَِبة 

غذا طَعام 
کالغ ُغراب 
روستا َقۡرَية 
کليد ِمۡفتاح 
آب ماء 

ظرف اإلناء 
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پدر َأَب 
به، به سوی إلَی 

مادر ُأمّ 
جذب کرد  َجَذَب 

کنار َجۡنَب 
رفت َذَهَبۡت 
پرسيد َسَأَل (َسإَل) 
افتادن ُسقوط 
براِی ـ  لِـ
نه ال 

چه؟ چيست؟ َما 
چه؟ چه چيز؟ ماذا 

سودمند ناِفع 
بلی َنَعمۡ 

پدر  اۡلوالِد 
آيا؟ َهۡل 

ـَم، من ــی 

الّدرس الخامس
اتومبيل َسّياَرة 

کالس درس َصّف 
پزشک َطبيب 
پرندگان ُطُيور 
کشاورز الَفّالح 

بيمارستان ُمۡسَتۡشَفی 
ميز  ِمۡنَضَدة 

کسی که الَِّذي 
خدا ِإله 

جلو، پيش رو َأمام 
من أَنا 

تو (مذکر) أنَت 
تو (مؤنث) أۡنِت 

کجا أۡينَ 
خشکی، بيابان َبرّ 

زيِر َتۡحَت 



٨٥٨٥

پشت، پشِت سر َخۡلَف 
بهار َربيع 

بخشنده (از نام های خدا) َرۡحمان 
طوالنی َطويل 

آشکار شد َظَهرَ 
بر، بر روی َعَلی 
باال، روِی  َفۡوقَ 

ـَت، تو َک 
بسيار َکِثير 

کی، چه وقت؟ َمَتی 
اصالح گر ُمۡصلِح 
چه کسی؟ َمۡن 
ايستادم َوَقۡفُت 
اينجا ُهنا 

او (مذکر) ُهوَ 
او (مؤنث) ِهيَ 

طلوع می کند َيۡطُلعُ 

ُپر می کند َيۡمَألُ 
می بارد، فرود می آيد َيۡنِزلُ 

الّدرس الّسادس
روباه َثۡعَلب 

سوراخ َثۡقب 
ديوار ِجدار 
خورد َأَکلَ 

روزها (جمع َيوم)  أيَّام 
همچنين أۡيضاً 
شکم َبۡطن 

باقی ماند َبِقيَ 
سپس ُثمَّ 
گرسنه جاِئع 

تا َحتَّی 
خارج شد َخَرجَ 
خارج شدم َخَرۡجُت 



٨٦٨٦

زيان ُخۡسران 
ترس َخۡوف 

داخل شد َدَخلَ 
داخل شدم َدَخۡلُت 

گوشه، ُکنج  زاِوَية 
کوچک شد َصُغرَ 

شاد شد َفِرحَ 
گفت قالَ 

قصد کرد َقَصدَ 
ـَت، تو ـ ِک 

بود کانَ 
بزرگ شد َکُبرَ 

نه ما (نافية) 
شادمان َمۡسرور 
نگاه کرد َنَظرَ 
ـَش، او ـ هُ 

الّدرس الّسابع
پاداش َأۡجر 
امنيت  َأمان 

گروه، امت ة  ُأمَّ
اهل خانه، خاندان   َأۡهُل  اۡلَبيت 

                            پيامبر (ص)
باقی گذاشت،      َتَرَک 

رها کرد  
قرار داديم َجَعۡلنا 
آفريديم خَلۡقنا 

دو جفت َزۡوَجين 
چراغ ِسراج 

تندرستی ة  ِصحَّ
هر، همه ُکلّ 

شب  َلۡيل 
زبان لِسان 

يادگيرنده ُمَتَعلَّم 



٨٧٨٧

ناشناخته َمۡجُهوَلة 
تابان، درخشان ُمِنير 

نعمت نِۡعمة 
روزها(جمع َيوم) َنهار 

اين دو هاتاِن، هاَتۡينِ 
اين دو َهذاِن، َهَذۡينِ 

الّدرس الّثامن
نيکوکاری إۡحسان 
کسانی که  َالَِّذينَ 

همانا إنَّ 
آنان ُاولئَك 

به، با، به وسيله ـ  بِـ
بهشت ها َجّنات 
فروتنان َخاِشعونَ 

صبرکنندگان َصابرينَ 
شايسته صالِح 

نماز َصالة 
زشت َقبيح 

رستگار شده  َقد أۡفَلحَ 
دروغگويان کاِذبونَ 
جمع کافر ُکّفار 

البته َلــ (تأکيد) 
اسراف کنندگان ُمۡسِرفينَ 

مسلمانان ُمۡسِلمينَ 
با، همراِه َمعَ 
کار نيک َمۡعُروف 
کار زشت ُمۡنَکر 

آتش نار 
دو رويی نِفاق 
وعده داد َوَعدَ 

اينان  هؤالءِ 
ايشان ُهمۡ 

امر می کند َيۡإُمرُ 



٨٨٨٨

دوست ندارد ال ُيِحبُّ 
شهادت می دهد َيۡشَهدُ 

الّدرس الّتاسع
قرمز أۡحَمر 
سبز  أۡخَضر 
آبی أۡزَرق 

گل ها أۡزهار 
درختان أۡشجار 

زرد أۡصَفر 
ُبرس رنگ  آبرنگ ُفرشاة 

ميوه ها َفواِکه 
برتر أۡفَضل 

رنگ ها (جمع َلۡون) أۡلوان 
برگ ها (جمع ورق) أۡوراق 

زيبائی  َجمال 

زندگی َحياة 
خون ها (جمع َدم) ِدماء 

طال َهب  الذَّ
سر رأس 

رسم کرد، کشيد َرَسَمۡت 
خنديد َضِحَک 
بزرگ َعظيم 

فضا، هوا َفَضاء 
اقيانوس ُمِحيط 

لمس کرد،بر چيزی  َمَسَحۡت 
                           دست کشيد

پادشاهان (جمع َمِلک) ُمُلوک 
بينندگان ناِظرينَ 

برخاست  َنَهَض (نهَضۡت) 
شاد می کند َيُسرُّ 



٨٩٨٩
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