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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

 



3

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. 



7





)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
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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



53

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
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الدرس التاسع 

                                 اإلنصاُف ِفی التَّْقسِیِم

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

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

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

ِاْجِلْس َعلَی المائدِة.
َجاُل یَأْکُلُوَن الُخبَْز تماماً. الرَّ

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

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

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

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

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

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

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

                                      الف( َصاِحُب الثَّاَلثِة   
                                     ب( َصاِحُب الَخْمَسِة

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

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

َخَرَج = خارج شد                                                      َفَعَل

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

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

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

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

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

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

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

           فعل و معنی         وزن           فعل و معنی          وزن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ألْرِض.
4ــ َعِلَم الَعاِلُم الَمْسألَـَة.

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

فعل              معنی

  فعل های هم ریشه

  فعل های هم ریشه



76



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

بنویسید:

          

التمرین الرابع 
جدول وزن های زیر را کامل کنید:     

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

َل                      َأْفَعَل  َفاَعَل              َتَفعَّ   وزن            ِاْفَتَعَل 

َم   فعل                                                                            ِاْسَتْعَمَل                             َقدَّ

ثالثی  فعل 
مزید

وزن
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التمرین الخامس
 ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید:

1ــ َعلََّم المعلُّم اللَُّغَة الَعرَ ِبّیَة.                    
                                                        

2ــ أْجلََس الَواِلُد الطِّْفَل َعلَی الکُْرسّی.         
                                                          

٣ــ  َعِلَم الَقاضی الَمْوُضوَع.                          
                                            

4ــ  َجلَس الطَّاِلُب ِفی َمَکاِنـِه ِبـإَشاَرِة المعلِّم.        

 الف(   معلم دانش آموز را در جای خود نشاند.

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

ب(   معلم زبان عربی را یاد گرفت.

الف(   معلم زبان عربی را یاد داد.  

ب(    قاضی موضوع را دانست.

الف(   قاضی موضوع را یاد گرفت.

ب(    پدر با کودک روی صندلی نشست.

الف(   پدر کودک را روی صندلی نشاند. 
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                      جدول
افقی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                 االسئلة: 
عّین الصحیح و الخطأ حسَب الحرکاِت

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

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

 للقراءة 
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معادن و فلزات
نفت : ألنَّفط، الِبتَرول

آلومینیوم: ألٔلومنیوم
آهن : ألَحدیِد

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

برنز : ألُبرُونز
روی: ألزِّنك

سرب : ألرَّصاص
لب، الفولذ فوالد : ألصُّ

برنج: ألنُّحاس الٔصفر
یَبق جیوه: ألزَّ

گوگرد: ألکبریت

للراغبیَن
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الدرس العاشر                               

                        
رُوُس فی َدْرٍس                            الدُّ

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

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

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

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

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

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

َما  الُحُروِف:  بَِقیَّـِة  ِمن  الٔ َِلُف  َسأََل 
ٱْسُمکُُم اْلجدیُد؟

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

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

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

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

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

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

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

ج( حرَف أللِف َو الِْجیِم

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

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

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

     لتَْفَتْحَن        مانَظَْرِت       َسوف تَفَتْحَن       لتَکُْتُب      َسَتکُْتُب           ِافَْتْحَن             ُانْظُِری

      تَنْظُِریَن           تفَتْحنَ      کََتبَْت         ما فََتْحُتنَّ          لتَْفَتْحَن            ُاکُْتْب              نَظَْرِت

     ماضی     ماضی منفی  مضارع      مضارع منفی     مستقبل             امر              نـهی

      

          

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

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

٣ــ َایّتها المؤمناُت ُاْغُفلَْن َعْن تَرِبَیِة ألوَلِد.



84



4ــ ایّها التِّلِمیَذاِن لتتُرکَا اْلِکْذَب.
5ــ یَا َزاِرُع لتَعَمْل فی المزَرَعِة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7ــ َأْلَجهاُد باٌب ِمن أبواِب اْلجّنِة.

مبتدا                   خبر  

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

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

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

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

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

                        ب(   علی خدا را بر سالمتی سپاس گفت.

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

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

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

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

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

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

کَِلماِتَك ... 

ــُد فأَنَْت أهٌْل أْن تُْحَمَد  اللّهمَّ لَك الحم

ــَر الَْمْحموِدیَن  ــَکَر یا َخْی ــَد و تُْش و تُْعبَ

ــلِّ  َص ــمَّ  الله ــَن  الّراِحمی ــَم  أْرَح ــا  ی

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

َمغِفرًة َعْزماً َجْزماً ل تُغاِدُر لَنا َذنْباً.

للقراءة
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                  المفردات: 

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

الُتغاِدُر: برجای نمی گذارد، بر جای نمی گذاری.

                 االسئلة:

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

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

                         د( َو ِاْغِفْر لَنا َمغِفرًة َعْزماً َجْزماً ل تَغاِدُر لَنا َذنْباً  
                         هـ( و لََك الحمُد عدَد أیّاِم الّدنیا و اآلِخرِة   
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درس اول 
ای خدای رحمان تو را ستایش می کنم، قلبم را از ایمان پر کن، مادرم و پدر بزرگوارم را 
حفظ فرما! همٔه برادرانم را برای من نگهدار! کارم را برکت بده، آرزویم را برآور! روزم را 
با خیر و امنیت قرار بده، ای صاحب رحمت و احسان )ای مهربان و نیکوکار( ای خدای 

رحمان تو را ستایش می کنم.

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

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

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

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

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

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

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

خنک بیاور!!

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

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

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

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

درس هفتم 

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

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

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

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

... صدای فریاد مرغابی پژواک و بازتابی ندارد!

درس هشتم 

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

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

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

و قدرت، محاسنم را بر آتش حرام فرما.

درس دهم  
از دعاء امیر المؤمنین علی علیه السالم:

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

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

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



اْلُمعَجم
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الدرس االول
األعَمی ، الَعمْیاء  نابینا، کور

لل األبَکم ، الَبْکماء 

الگو، نمونه اأُلسوة 

َکر، ناشنوا ّماء  األَصّم ، الصَّ

ُتریُد                     می خواهی، می خواهد

پا ْجل  الرِّ

دیدن ُرؤَیة  

شنیدن َسماع  

لب َفة  الشَّ

ماه هر  الشَّ

فلج الفالِج 

َفِهَم ، َیفَهُم                     فهمید ، می فهمد

از دست داد َفَقَد، َیفِقدُ 

لمس کردن اللَّْمس 

چیزی که ، که َما 

راه رفتن الَمْشی 

ُهناَك                           آنجا، وجود دارد

الدرس الثانی
یک ، یکتا األَحد 

دور شد َبُعَد ، َیبُعدُ 

به یاد آورد رَ  َتَذکَّ

کبک الَحَجَلة 

سنگ الَحَجر 

الّساِرق  دزد

سمت چپ مال  الشِّ

شاهد باشید ِاْشَهَدا 

شهادت داد َشِهَد ، َیشَهدُ 

سینه ْدر  الصَّ

مهمان ها یف(  یوف)ج الضَّ الضُّ

مهمانی یافة  الضِّ

پرواز کرد طاَر، َیطیرُ 

بلند العالي 

َقَطَف                                چید )میوه را(

الَمْشویَّة                        بریان، کباب شده

ُهما                                  ایشان، دو نفر

سمت راست الَیمین 
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الدرس الثالث
ِاختَبرَ   آزمایش کرد

األوفیاء )ج الَوّفی(                   باوفایان

ُبَنیَّ  پسرم، دلبندم

الَجداِول )ج الجدَول(  جوی ها،جویبارها

الَحمیم                            مهربان، دلسوز

پوشاند َسَتَر ، یسُترُ 

دشت ها الُسهول )ج الّسهل( 

الشدائد)ج الشدیدة(   سختی ها،گرفتاری ها

دشمن الَعُدوّ 

نگران الَقِلق 

آینه الِمرآة 

به خاطِر ِمن أجلِ 

نقل کرد َنَقَل، َینُقلُ 

ُیظِهُر                                 آشکار می کند

الدرس الرابع
خفگی ااِلختناق 

یا َأمْ 

بلند الباِسقة 

الُحّب                             دوستی، عشق

دوست الَحبیب 

بازگشت جوع  الرُّ

کوچ کرد َرَحَل، َیرَحلُ 

خوشبخت شد َسَعَد، َیسَعُد                      

بلند، مرتفع الّشاِهقة 

الّشاِطئ                             کرانه، ساحل

شَعَر  بِ�                        احساس ... کرد

َعَزَم َعَلی                          تصمیم گرفت

پرید َقَفَز ، یقِفزُ 

توان، قدرت ة  الُقوَّ

منع کرد َمَنَع ، َیْمَنعُ 

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

سوار شد َرِکَب ، َیرَکُب 
کوچه قاق  الزُّ
روغن یت  الزَّ

گدایی کردن السؤال 

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

روز بعد الَیوُم الّتالی 

الدرس السادس
األفَضل  برتر، بهتر

دندان نیش األنیاب )ج ناب( 

دنبال گشت َبَحَث َعن 

نشستن الُجلوس 

آزادی الُحّرّیة 

غمگین الَحزین                        

نیرنگ زد َخَدَع ، َیخَدعُ 

پرواز َیران  الطَّ

َفِشَل ، َیفَشُل                    شکست خورد

نزدیک شد َقُرَب 

گربه الِقّطة 

الَمخالِب )ج المخلب(   ناخن ها،چنگال ها

مکر ورزید َمَکَر، َیمُکرُ 

الَوراء                              پشت سر

روی می آورد ُیقِبلُ 
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الدرس السابع
انتخاب کرد ِانَتَخَب 

گسترش داد َبَسَط ، َیبُسُط 

سن ُنه سالگی الّتاسع من ُعِمِره 

حیرت و سرگردانی ر                      َحیُّ التَّ

الَحَرم        حرم، محدوده اطراف

خانه خدا    

حاضر شد َحَضَر، َیحُضرُ 

الُحّضار )ج الِحاضر(  حاضران)ضدغایب(

الِخصال )ج الخصلة(             صفـت ها، 

ویژگی ها

ساکت شد َسَکَت، َیسُکُت 

درماند َعَجزَ 

شاخه الَفْرع 

فرمانده القائد 

کشت َقَتَل ، َیقُتلُ 

الُمحِرم          فردی که لباس

احرام پوشیده      

شکست   الَهزیمة 

 الدرس الثامن
کارگر األجیر 

األحیاء ) ِج َحّی (                    زندگان

مردگان األموات )ِج َمْیت( 

فروختن الَبْیع 

بهاء و قیمت َمن  الثَّ

درو کردن الِحصاد 

الُذّل                                 ذّلت وخواری

الّسوق     بازار

الِعّز                              عّزت و سربلندی

الَقمح   گندم

الدرس التاسع
بهتر األحَسن 

ِاختَصَم                     اختالف پیدا کردند

بیرون آورد أخرجَ 

قرص های نان األقراص )ج الُقرص( 

عدالت اإلنصاف 

بفرما لْ  َتَفضَّ
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هشت َثمانیة 

پنج َخمسة 

بار و ُبنه حل  الرَّ

سالم کرد بر َسلََّم علی  

آشتی لح  الصُّ

سایه لّ  الظِّ

مَ  تقسیم کرد َقسَّ

الدرس العاشر
األتَقی  با تقواتر

جمع شد ِاجَتَمعَ 

تفاوت داشت ِاخَتَلَف َعن 

گرامی تر األ  کَرم 

الَحّداد  آهنگر

ُشعوب )ج َشعب(                   گروه ها

شد صارَ 

َصَدَق، َیصُدُق                  راست گفت

َغَفَل َعن                       از ... غفلت کرد

قبیله القبائل) ج القبیلة( 

قد القامة 

لَِتعارُفوا                 تا یکدیگر را بشناسید

پشیمان شد َنِدَم، َینَدمُ 

الفباء الِهجائیة 
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