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سخنی با دبیران عربی

برای تدریس این کتاب باید دورۀ آموزشی ضمن خدمت را گذرانده باشید؛چنانچه به هر دلیل موّفق به گذراندن این دوره نشده اید؛ الزم 
است کتاب راهنمای تدریس معّلم را تهّیه کنید. فایل پی دی اف کتاب معّلم در وبگاه گروه عربی قرار دارد.

خدای را سپاس كه به ما توفیق داد تا با نگارش این كتاب به نوجوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی كرده باشیم
این کتاب نخستین کتاب عربی از مجموعه کتاب های دورٔه اّول متوّسطه می باشد که تدوین آن بر اساس تغییِر نظام آموزشی صورت گرفته است 
کتاب پیش از چاپ،چندین بار در جلسات گروه های آموزشی عربی به نقد و بررسی  شورای تألیف،یک تیم نه نفره شامل استادان دانشگاه و معلّمان بوده است

گذاشته و در چند نقطٔه کشور تدریس آزمایشی شد؛ تا اشکاالت احتمالی برطرف و نقاط قّوت آن نیز هرچه بیشتر تقویت گردد
رویكرد راهنمای برنامٔه درسی عربی »پرورش مهارت های زبانی به منظور تقویت فهم متون دینی و کمک به زبان و ادبّیات فارسی« است شیؤه کتاب 
متن محوری است انتظار می رود دانش آموز بتواند در پایان نیمسال اّول تحصیلی برخی عبارات و در پایان نیمسال دوم متون سادٔه عربی را درست بخواند 

و معنای آن را بفهمد در این کتاب 393 کلمٔه ساده و دشوار به کار رفته است
هرچند این كتاب قاعده محور نیست؛ اّما در بیشتر درس های کتاب، نكاتی تحت عنوان »بدانیم« و »فّن ترجمه« آمده که هدف آن کمک به فهم بهتر 
متن و عبارت است آنچه در بخش »بدانیم« آمده به منظور فهم معنای جمالت است فراگیر قاعده را می خواند تا بتواند به كمک آن درست بخواند،درست 
بشنود و درست ترجمه كند هدف اصلی درست خواندن،فهمیدن و ترجمه است در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است و این موضوع در بارم 

بندی امتحانات نیز لحاظ شده است
اّما در نیمٔه دوم،عالوه بر عبارات ساده،متون کوتاِه  در نیمٔه اّول کتاب، عبارات ساده و کوتاه اند و این طبیعی است؛ زیرا فراگیر در ابتدای کار است
در این کتاب،مکالمه نیز اهمّیت دارد؛ مكالمه به درس عربی جّذابیت می بخشد؛ آن را زبانی پویا و كاربردی نشان می دهد  مکالمه و داستان نیز آمده است
و موجب تقویت آموزش نیز می گردد؛ زیرا مکالمه بستر واقعی یادگیری هر زبانی است زبان عربی زبان نخست جهان اسالم و یکی از زبان های بین المللی 

است؛ لذا در این کتاب به این امر مهم نیز پرداخته شده است
روخوانی در کتاب های جدید اهّمّیت ویژه ای دارد دانش آموز باید بتواند درست بخواند تا درست ترجمه کند

این كتاب در چهار فصل و بیست درس تنظیم شده است
همچنین عبارت هایی در بارٔه »اسم اشاره به مفرد،  فصل اّول، سه درس است در این فصل امثال و حکم ساده و در عین حال پر ارزشی آمده است

مثنی و جمع« آمده كه در آن مثّنی و انواع جمع)سالم و مكّسر(نیز تدریس شده است
در زمینٔه  مثل ها و حکمت ها در این فصل نیز مانند فصل اّول عمل شده است حروف و اسماء استفهام » َهْل، أ، َمن، ما  فصل دوم، پنج درس است
و کَم«  آموزش داده می شود در کنار »َمن«،»َمن هَو«، »َمن هَي« و »ِلَمن« و در کنار »ما«، »ما هَو«، »ما هَي« و »ماذا« نیز قرار می گیرد در کنار »کَْم« عددهای 

اصلی یک تا دوازده آموزش داده می شود اّما تطابق عدد و معدود آموزش داده نمی شود
 فصل سوم، از این فصل عالوه بر عبارات ساده، متون کوتاه و مکالمه نیز زینت بخش کتاب شده است در این فصل ضمایر در دو درس آموزش 
داده می شود دانش آموزان در دو فصل قبل با چند ضمیر در قالب واژه های جدید آشنا شده اند ولی آموزش رسمی ضمیر از این فصل آغاز می شود البّته 
اختصاص فصل سوم به ضمیر به این معنی نیست که دو درس برای تدریس ضمیر کافی است در درس های بعدی نیز ضمیرها در کنار فعل ماضی تدریس 

خواهد شد در واقع مباحث کتاب برای تعمیق و تثبیت در ذهن فراگیر به اندازٔه کافی تکرار می گردند
چندین متن مکالمه به منظور تقویت مهارت سخن گفتن در این فصل آمده است در درس یازدهم تا سیزدهم  فصل چهارم، شامل ده درس است
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فعل ماضی یکجا آموزش داده می شود درس چهاردهم آشنایی با آهنگ تلّفظ فعل هاست درس پانزدهم عالوه بر اینکه دوره ای بر آموخته های چهار درس 
پیشین است؛ آشنایی با افعال پرکاربرد و حرف نفی »ما« است درس شانزدهم در باره روزهای هفته،نام فصل ها و رنگ هاست متن درس هفدهم و هجدهم 
داستان می باشد که در پایان هر داستان، سخن بزرگان دین به عنوان نتیجٔه اخالقی، زینت بخش متن شده است درس نوزدهم و بیستم به عنوان حسن ختام 
از چند »ابتسامة« تشکیل شده است که هیچ واژه جدیدی در آن وجود ندارد و تمرینات آن هم مروری بر آموخته های دروس قبلی است که دانش آموزان 

آن ها را به عنوان تکلیف در منزل حل می کنند و برای رفع اشکال به کالس می آورند پایان کتاب نیز »الُْمعَجم : واژه نامه« است

مهم ترین تذّكرات در بارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی این كتاب:
 1ــ در آغاز باید دانش آموز بداند چرا عربی می آموزد به همین منظور پشت جلد اختصاص به این کار دارد و الزم است که دانش آموز را در همان

هفتٔه اّول مهر به پشت جلد ارجاع داد و از او خواست تا اگر موارد دیگری به ذهنش می رسد عنوان کند
او عربی می خواند؛ زیرا:

الف زبان عربی، زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی است
ب زبان و ادبّیات فارسی با زبان عربی کامالً درآمیخته است و فهم درسِت زبان و ادبّیات فارسی بدون آشنایی با این زبان امکان ندارد

ج زبان عربی یکی از زبان های بین الـمللی و مهّم جهان است
د زباِن نخسِت جهان اسالم و زباِن رسمِی بیش از بیست کشور مسلمان است

کتاب در  که  مطالبی  به  است  الزم  است عربی  زبان  یادگیری  راه  آغاز  در  دانش آموز  که  است  این  گیرد  قرار  معلّم  کار  سرلوحٔه  باید  آنچه   2ــ 
گرفت خواهد  فرا  آینده  سال های  طّی  و  تدریج  به  بیاموزد  باید  او  را  آنچه  ندهد؛زیرا  آموزش  او  به  ای  اضافه  مطلب  و  کند  بسنده  است  آمده 

 3ــ سیاست تألیف در تمامی قسمت های کتاب مبنی بر تسهیل و جّذابیت است به همین منظور بزرگ ترین مسئولّیت معلّم آن است که با لطایف
باید در لذا  به درس عربی است  معلّم،عالقه مند کردن دانش آموز نسبت  هنر  تدریس کند فراگیر  به  ترین روش  به ساده  را   الحیل،مطالب کتاب 
ببرند بین  تا زمینٔه دشوارسازی آموزش را از  اند  نوبٔه خود تالش نموده  به  نیز   امتحانات از طّراحی سؤاالت معّماگونه خودداری کرد مؤلّفان 

در »المعجم«  عنوان  تحت  واژگان  تمام  آن  بر  عالوه  و  آمده  درس  آغاز  در  ترجمه  همراه  به  درس  هر  جدید  واژگان  آموزش  تسهیل  منظور   به 
پایان کتاب قرار گرفته است

 4ــ تألیف کتاب درس عربی بر اساس »راهنمای برنامه درسی« با توّجه به اسناد باالدستی مانند»قانون اساسی« و »برنامٔه درسی ملّی« نوشته شده
 است این راهنما، نقشٔه راه برای تألیف همٔه کتاب های درسی سه سالٔه اّول و سه سالٔه دوم متوّسطه می باشد که در »شورای برنامه ریزی درسی« تهّیه
نگاشت »راهنمای برنامٔه درسی عربی« به مّدت پنج سال به  و تنظیم شده است این شورا از استادان،کارشناسان و معلّمان مجّرب تشکیل شده است

طول انجامید و در نگارش، اعتباربخشی و اصالح آن این گروه ها سهیم بودند:
 اعضای گروه درسی عربی دفتر تألیف،مؤلّفان کتاب های درسی،دبیرخانٔه راهبری کشوری درس عربی،پایگاه کیفّیت بخشی فرآیند آموزش عربی
 دورٔه راهنمایی،اعضای گروه های آموزشی،دبیران مجّرب،استادان دانشگاه،متخّصصان تعلیم و تربیت اسالمی،روان شناسی،برنامه ریزی درسی و
همچنین در این راه  سنجش و ارزشیابی،نمایندگان حوزٔه علمّیه،کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مانند شورای هماهنگی علمی

مصاحبه های بسیاری با صاحب نظران،استادان،دبیران،مدیران و دانش آموزان صورت گرفته است
این گروه شایسته است بدانند در کتاب حاضر،ذکر  5 ــ سال ها آموزش عربی در ایران قاعده محور بوده و برخی از دبیران به این شیوه خوی گرفته اند

قواعد فقط برای فهم بهتر عبارت و متن است



پ

6 ــ در تألیف کتاب به تجربیات موفّق کتاب های عربی پیشین توّجه شد و مباحث غیر ضروری و کم اهّمّیت کنار نهاده شد
 7ــ کار عملی در این کتاب تهّیٔه انواع کاردستی نیست؛ بلکه کارهایی مانند مکالمه، نمایش،سرود،ترجمٔه تصویری و داستان نویسی می باشد یعنی

باید دانش آموز آموخته هایش را در قالب سخن گفتن یا نوشتن به منّصٔه ظهور برساند
8 ــ کلمات به کار رفته در این کتاب،پرکاربردترین واژگان زبان عربی است که در قرآن و حدیث و نیز در زبان و ادبیات فارسی بسیار به کار رفته اند

کتاب های عربی  9ــ هر یک از درس های این کتاب مکّمل درس پیشین است و کتاب های سال آینده نیز هر یک مکّمل کتاب پیش از خود هستند
یک مجموعٔه هدفمند و حساب شده اند

1ــ در بخش »بدانیم« سعی شده است با شاهد مثال،اصول زبان به دانش آموز آموخته شود در این بخش نیازی به حفظ تعاریف و اصطالحات  
نیست ذکر تعاریف و اصطالحات فقط به منظور فهم بهتر عبارات و متون است و میؤه آن فهم زبان است

 11ــ تصاویر کتاب؛ دو منظوره انتخاب شده است؛ یعنی عالوه بر هدف اصلی که کمک به آموزش زبان عربی است؛ ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند
 در این راستا به عدالت در توزیع جنسّیتی و مسائلی از این گونه توّجه شده است بسیاری از تصاویر که مربوط به بزرگان و افتخارآفرینان کشور
 است به صورت هدفمند انتخاب شده اند و در آن به مسایلی مانند ارزش جایگاه علم و علما، دفاع مقّدس، حفظ محیط زیست، احترام به قوانین

 راهنمایی و رانندگی و  توّجه شده است
 12ــ عبارات و متون کتاب همانند تصاویر با دو رویکرد آموزش زبان و تحّقق اهداف تربیتی و فرهنگی آورده شده اند به گونه ای که تمامی سخنان
 حکمت آمیز به کار رفته در کتاب در تربیت دانش آموز مؤثرند دبیر محترم باید توّجه داشته باشد که از هدف اصلی که آموزش زبان عربی است دور

« از هدف اصلی فاصله بگیرد نیفتد و توضیح در بارٔه سخنان حکمت آمیز موجب نگردد که به مصداق »الکالُم یَُجرُّ الَکالم
13ــ تدریس این کتاب نیازمند طّی دوره های آموزش روش تدریس در کالس های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان است

هرچه در زمینٔه قواعد الزم بوده در همین کتاب تحت عنوان »بدانیم« آمده است  14ــ از ارائٔه »جزؤه قواعد« به دانش آموز خودداری گردد
دانش آموز باید بتواند زیرا از اهداف عربی سال اّول متوّسطه نیست  15ــ مطلقاً از طرح سؤاالتی در زمینٔه »ترجمٔه فارسی به عربی«خودداری شود
)در بخش در سال اّول از او »ساختِن جملٔه عربی« خواسته نمی شود  جملٔه عربی را بخواند و ترجمه کند و البّته قدرت تشخیص نیز داشته باشد
زیرا در مکالمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در حّد یک یا نهایتاً دو کلمه  مکالمه یعنی پاسخگویی به کلمات پرسشی این استثنا وجود دارد

) است
مثالً:  16ــ هیچ واژه ای بیرون از جمله مورد سؤال واقع نشود ترجمٔه كلمات،در داخل جمله خواسته شود

 ترجمٔه كلمات مشّخص شده را بنویسید
َغِر كَالنَّقِش في الَحَجر ماِء أزَرُق   الِعلُم في الصِّ تاِء باِرٌد   لَوُن السَّ فَصُل الشِّ

انتخاب سخنان حکمت  17ــ از هیچ ضرب المثل،حدیث یا آیٔه مشابهی جز آنچه در كتاب درسی آمده است در آزمون ها برای ترجمه استفاده نشود
آمیز در محدودٔه دانسته های دانش آموز کاری بس دشوار بود که گروه مؤلّفان در انتخاب آن وقت زیادی را صرف کردند

 18ــ در پاسخ گویی به جمالت استفهامی در درس دوم باید به پاسخ های یک كلمه ای دانش آموز بسنده شود پاسخ کامل مّد نظر نیست برای
 نمونه،در پاسخ به چنین سؤالی »َهل أنَت ِمن إیران؟« جواِب »نََعم«کافی است و در این حالت نمره كامل می گیرد این مورد تنها جایی است که

 »ساختن« از دانش آموز خواسته شده است و در غیر بحث اسماء و حروف  استفهام ساختِن جملٔه عربی مورد نظر نیست
 گفتنی است از آنجاکه در رویکرِد این کتاب، پرورش مهارت های زبانی آمده و سخن گفتن نیز یکی از این موارد است لذا بخش»اسماء و حروف
در برخی مدارس خاص می توان از دانش آموزان خواست که پاسخ کامل دهند و عالوه بر آن مکالمات به کار رفته در  استفهام« استثنا شده است

کتاب را حفظ کنند



 ت

، أحدعشر و  19ــ در آموزش»عددهای یک تا دوازده«کافی است که دانش آموز عددها را فقط به صورت» واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة
 اثناعشر« بیاموزد بنابراین تطابق عدد و معدود مطلقاً از اهداف آموزشی این پایه نیست و نباید هیچ اشاره ای به آن شود؛ زیرا این بحث از دشوارترین
 مباحث زبان عربی است دانش آموز این دوازده عدد را به عنوان دوازده کلمه جدید یاد می گیرد شکل مؤنّث عددها، مانند »خمس بنات« از اهداف

نیست
2ــ در آموزش رنگ ها شش رنگ»أسود، أبیض، أحمر، أصفر، أزرق و أخضر« بر وزن »أفعل« مّد نظر است و آموزش وزن »فَعالء« هدف آموزشی  

 نیست هرچند در بخش »بدانیم« به آن اشاره ای شده است
بنابراین،هرچه را دانش آموز بدیهی است برگزاری آزمون شفاهی در یک روز،امكان پذیر نیست  21ــ در آزمون شفاهی هدف،درست خواندن است
 در طول سال تحصیلی می خواند و مجموعٔه فّعالّیت های شفاهی او، نمرٔه شفاهی اش را تشكیل می دهد دانش آموز در آغاز در مهارت خواندن و
 شنیدن نیاز به تمرین دارد و به تدریج تقویت می گردد بنابراین، مالک نمره دهی، آخرین وضعّیت دانش آموز است؛ زیرا این مهارت به مرور تقویت

می گردد مهارت زبانی روخوانی،از اهداف مهم آموزِش عربی است
 22ــ در آزمون شفاهی می توان ترجمٔه امثال،ِحَکم و احادیث را پرسید و اگر دانش آموز در پاسخ، مفهوم جمله را خوب بیان کرد؛ کفایت می کند
 و الزامی نیست که ترجمه دقیق باشد و رساندن مفهوم کلّی کافی است حفظ امثال و احادیث نیز هرچند کاری پسندیده و ارزشمند است؛ اّما از
 آنجاکه امکان دارد با شیوه های نادرست در دانش آموز ایجاد زدگی کند باید با مالحظٔه بسیار صورت گیرد باید شیوه ای به کار برد که دانش آموز
 به حفظ حدیث عالقه مند شود آموزش شاهد مثال از احادیث و آیات هدف واالی درس عربی است که این هدف در سایٔه تغییر نگرش و با جلب

محبّت محّقق می شود با تکرار ِحَکم و امثال به تدریج این عبارات ملکٔه ذهن دانش آموز می گردد
23ــ تدریس هر درس به یک جلسه اختصاص دارد و دبیر محترم در فرصت باقی مانده می تواند به پرسش های شفاهی بپردازد

 24ــ در بسیاری از جاهای کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حّل تمرین نهاده شده تا نیازی به دفتر تمرین نباشد اّما کتاب کار در آموزش
 عربی الزم است؛ لذا دفتر تألیف تالش می کند تا با تهّیه و معّرفی کتاب های کار مناسب، زمینه را برای تقویت امر آموزش فراهم کند اّما نداشتن

کتاب کار بهتر از داشتن کتاب کاری نامناسب است
  25ــ دو صفحه روان خوانی نیاز به ترجمه ندارد و صرفاً برای تقویت مهارت قرائت است 

از همکاران ارجمند درخواست داریم تا با سیاست دفتر  26ــ ما  ایمان داریم که کار اصلی را معلّم انجام می دهد و کتاب، تنها یک وسیله است
تألیف کتاب های درسی همگام و همراه شوند؛ زیرا به تدریج همٔه کتاب های سال های آینده نیز ادامه و مکّمل این کتاب خواهند بود

در پایان، آرزوی موفّقّیت برای همٔه همکاران داریم چنانچه تمایل دارید از نظریّات شما آگاه شویم می توانید از طریق وبگاه گروه عربی پیغام بگذارید وبگاه 
گروه عربی دفتر تألیف کتاب های درسی وسیلٔه ارتباطی خوبی میان کارشناسان دفتر تألیف و دبیرخانه کشوری راهبری درس عربی، پایگاه کیفیت بخشی فرآیند 
یاددهی ـ یادگیری درس عربی، گروه های آموزشی، دبیران، استادان و همٔه عالقه مندان به زبان عربی است اخبار مربوط به گروه درسی عربـی در آن درج   
می شود در این وبگاه، وبالگ ها و وبگاه های ارزشمند زبان عربی لینک شده اند شما می توانید از این وبگاه های مفید و ارزشمند استفاده کنید و چنانچه 

وبگاه یا وبالگ مفید و فّعالی دارید می توانید جهت استفاده دیگران به آدرس وبگاه گروه عربی ارسال نمایید
ir sch talif dept-arabic www    :نشانی وبگاه گروه عربی عبارت است از

همچنین برای ارتباط با مسئول تیم تألیف می توانید عالوه بر رایانامٔه دفتر تألیف، مندرج در همٔه کتاب های درسی با یکی از این دو این رایانامه مکاتبه 

ashkboos12@gmail com  یا adelashkbous@yahoo com     :فرمایید



الُم َعَلْیُکْم؛ السَّ

ِل؛ فِّ اأَلوَّ َأْهاًل َو َسْهاًل في الصَّ

َکْیَف حاُلُکْم؟ 

ِبَخیٍر إن شاَء الّله؟



اسم اشاره
 

هِذِه صوَرٌة َجمیَلٌة. هذا َجَبٌل َجمیٌل. 
 

ُل َالَْفْصُل اأْلَوَّ
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ُل »1«    ْرُس األوَّ الدَّ

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

قـیـَمـُة الْـِعـلْـِم 
َجِر ِبال ثَـَمٍر.     ........................................................................................................ 1. الْعاِلُم ِبال َعَمٍل، کَالشَّ
ؤاِل، ِنْصُف الِْعلِْم.            ........................................................................................................ 2. ُحْسُن السُّ
3. ُمجالََسُة الْـُعلَماِء، ِعباَدةٌ.                 ........................................................................................................
4. طَلَُب الِْعلِْم، فَریَضٌة.                       ........................................................................................................
5. آفَُة الِْعلِْم، النِّْسیاُن.                                        ........................................................................................................

                                                   هذا    هِذِه                                  ذلِـَك    تِلْـَك 

               
ُجُل، شاِعٌر.                                      هِذِه الَْمرَأُة، شاِعَرةٌ.                                       هَذا الرَّ
.                                   هِذِه الّشاِعَرُة، بَرویُن.                                      هَذا الّشاِعُر، َسعديٌّ

باِل: بدوِن 
بِنْت:دختر »جمع: بَـنات«

تِلْـَك: آن »مؤنّث« 
ثَـَمر: میوه 
َجبَـل: کوه 
َجمیل: زیبا 

ذلِـَك: آن »مذکّر«
َرُجـل:مرد »جمع:ِرجال«

َشَجر:درخت »جمع:أْشجار« 
َصّف:کالس»جمع: ُصفوف«

طالِب:دانش آموز، دانشجو
    »جمع: طاُّلب« 

َفریَضـة: واجِب دینی
فـي: در، داخِل 

قیَمة: ارزش، قیمت
کَـ: ماننِد 

لَـْوَحـة: تابلو
َمْرَأة )ِاْمَرَأة(: زن

ُمجالََسـة: همنشینی با 
ناِجـح: موفّق، پیروز 

نِْسـیان: فراموشی 
َولَد:پسر، فرزند»جمع: َأْوالد«

هذا: این »مذکّر« 
هِذِه: این »مؤنّث«
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ُجُل، طَبیٌب.                             ِتلْـَك الَْمرَأُة، طَبیبٌَة.                                           ذِلـَك الرَّ
                                         ذِلـَك الطَّبیُب، ناِجٌح.                        ِتلْـَك الطَّبیبَُة، ناِجَحٌة.

                                          ذِلَك، طاِلٌب عاِلٌم.                                        ِتلَْك، طاِلبٌَة عاِلَمٌة. 
ِل.  فِّ األَوَّ ِل.             ِتلْـَك الطّاِلبَُة، في الصَّ فِّ األَوَّ                                 ذِلـَك الطّاِلُب، في الصَّ

َجَرُة، َعجیبَـٌة.                       ِتلْـَك اللَّْوَحـُة، َجمیلَـٌة.                                           هِذِه الشَّ

                                                                     ذِلَك الَْجبَُل، ُمْرتَِفٌع.
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  بدانیم  
1. هر اسمی در عربی یا مذکّر است یا مؤنّث.

ـَـة. اّما مذکّر نشانه ندارد؛ مانند: طاِلب. 2. عالمت اصلی اسم مؤنّث »ة« است؛ مانند: طاِلب
3. »هذا« و »ذِلـَك« اسم اشاره به مذکّر و »هِذِه« و »ِتلْـَك« اسم اشاره به مؤنّث هستند.

4. اسم هایی مثل َجزیَرة و َشَجَرة چون عالمت »ة« دارند؛ مؤنّث به شمار می آیند.
  5. اسم هایی مانند َجبَل و ِکتاب چون »ة« ندارند؛ مذکّر به شمار می آیند.

 فّن ترجمه 
این جمله را به دو صورت می توان ترجمه کرد.      هذا عاِلٌم.      

این دانشمندی است. این دانشمند است.
  اکنون شما این جمله را به دو صورت ترجمه کنید.

هِذِه لَْوَحـٌة.      ...................................................                         .............................................................                
  دو نکته

1. اسم های حروف الفبا در عربی:
الف)همزه( - باء - تاء - ثاء - جیم - حاء - خاء - دال - ذال - راء - زاء - سین - شین - صاد - ضاد - 

طاء - ظاء - عین - غین - فاء - قاف - کاف - الم - میم - نون - هاء - واو - یاء
2. حروف »گ، چ، پ، ژ« در عربی نوشتاری )فَصیح( وجود ندارد.

التَّمارین
ُل: به فارسی ترجمه کنید. التَّْمریُن األَوَّ

1. هَذا الَْولَُد، في هِذِه الَْمْدَرَسِة.                  .........................................................................................................              
2. هِذِه الِبنُت، في ِتلَْك الَْمْدَرَسِة.                  .........................................................................................................
ِل.         .................................................................................................. فِّ األوَّ 3. ذِلـَك، طاِلٌب ناِجٌح في الصَّ
ِل.     .................................................................................................... فِّ األَوَّ 4. هِذِه، طاِلبٌَة ناِجَحٌة في الصَّ
َجَرِة، لَذیَذةٌ.                ......................................................................................................... 5. ثَـَمَرُة هِذِه الشَّ
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        التَّْمریُن الّثاني: نام هر تصویر را از کلمات داده شده بیابید.  )َجَبل - َشَجَرة - َولَد - ِبْنت - َصّف(

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

التَّْمریُن الّثالُِث: با توّجه به ترجمه، با کلمات پراکنده جمله بسازید.
، کَالَْجبَِل.           آن مرد ماننِد کوه نیرومند است.  ُجُل، ذِلـَك، َقويٌّ 1. الـرَّ

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

ْرِس، الِْبنُْت، ِتلْـَك.        آن دختر در درس موفّق است.  2. ناِجَحٌة، في الـدَّ
.......................................................................................................................................................................................

التَّمریُن الّرابُِع: در جای خالی، گزینۀ مناسب قرار دهید.
 ِبنٍْت    قیَمٍة  1. »َسعیٌد« ِاْسُم َولٍَد َو »َسعیَدُة« ِاْسُم .............. 
 ِنْسیاِن    َجبَِل  ْحَمِة َو الّنوِر.  2. الْعاِلُم کَـ...............  الرَّ
 ِبال    في  َجَرُة ............... ثَـَمٍر.  3. ِتلْـَك الشَّ
 فَریَضةٌ    ُمجالََسةٌ  4. طَـلَُب الِْعلِْم ................ 
 ناِجحٌ    َجمیٌل  فُّ ................  5. ذِلـَك الصَّ

التَّمریُن الْخاِمُس: در یک کار گروهی تحقیق کنید و سخنان زیبایی را در بارۀ »ارزش علم« به زبان 
عربی یا فارسی پیدا کنید.

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

.......................................................................................................................................................................................
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ْرُس الّثاني »2«    الدَّ

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

نـوُر الْـَکـالِم
ـُة َو األماُن.         ........................................................................................................... حَّ 1. ِنْعَمتاِن َمْجهولَتاِن، الـصِّ
2. ِرَضا اللِّه، في ِرَضا الْواِلَدیِْن.                                     ............................................................................................................

.3. َرْأیاِن، َخْیـٌر ِمْن َرْأٍي واِحٍد.                          ............................................................................................................      

هُْر یَوماِن؛ یَْوٌم لَـَك َو یَْوٌم َعلَْیـَك.        ............................................................................................................. 4. الدَّ

 5. َأَدُب الَْمْرِء، َخْیـٌر ِمْن َذَهِبـِه.                                    ...............................................................................................................

                                               .

                                                    هذاِن                                             هاتاِن

                                    هذاِن الْـَولَداِن، نَظیفاِن.                            هاتاِن الْـِبنْتاِن، نَظیَفتاِن.

َأمان: امنّیت
بَیْت: خانه

َخَشب:چوب »جمع:َأْخشاب«
َخیْر: بهتر، بهترین 

َدْهـر: روزگار 
َذَهب:طال 
َرْأي: نظر 

ِرضا: رضایت 
ة: تندرستی  ِصحَّ

َعلَیْـَك: بر تو، به زیاِن تو 
کَبیر: بزرگ 

کُْرسّي: صندلی
کُـّل: همه، هر  

کَالم: سخن 

لِـ: برای »لَـَك:برایت،به سوِد تو« 
َمْجهول: ناشناخته،گمنام 

َمْرء )ِاْمَرأ(: انسان، مرد
َمْسرور: خوشحال 

ِمْن: از 
ناِفَذة: پنجره

نَظیف: پاکیزه 

واِحد: یک 
َورَدة: گُـل 

ـِ آن           ـِ او،  ـَ ش،  ِه، ُه: 
  »َذَهِبِه:طالیش«

هاتاِن: این دو، اینها »مؤنّث« 
هذاِن: این دو، اینها »مذکّر«

یَـْوم: روز »جمع: َأیّـام«
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                                       هذاِن، َرُجالِن َقویّاِن.                           هذاِن، کُرسّیاِن َخَشبّیاِن.         

                                      هاتاِن الِبنْتاِن، ناِجَحتاِن.                      هاتاِن الَْوْرَدتاِن، َجمیلَتاِن.       

 بدانیم 
ـْـِن ـَتـاِن و طاِلبَـَتی ـَْیـِن، طاِلب ـِْن«؛ مانند: طاِلبـاِن، طاِلب ـَ ی 1. اسم مثنّی دو عالمت دارد: »اِن« و »
2. »هذاِن« اسم اشاره به مثّنای مذکّر و »هاتاِن« به مثّنای مؤنّث به معنای »این دو، اینها« هستند. 

 فّن ترجمه 
گاهی »هذاِن« و »هاتاِن«، »این« ترجمه می شوند؛ مثال: 

            هذاِن الّزاِرعاِن، َقویّاِن.          این کشاورزها )این دو کشاورز(، نیرومند هستند. 
            هاتاِن الِْبنْتاِن، ناِجَحتاِن.         این دخترها )این دو دختر(، موفّق هستند.

 اکنون شما این جمله ها را ترجمه کنید.
                1. هذاِن الَْولَداِن، عاِقالِن.            .....................................................................................................
ِة. ..................................................................................................... حَّ                2. هاتاِن الَْمْرَأتاِن، في الصِّ
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یک نکته
اسم این عالمت ها را به خاطر بسپارید.

ـٍ   ـٌ   تنوین  ـً    ـْ سکون                      ـُ ضّمه                 ـِ کسره               ـَ فتحه          

 التَّماریُن
ُل: کدام ترجمه درست است؟ التَّْمریُن األَوَّ

    .این کالس، بزرگ است       .ّفاِن، کَبیراِن.           این کالس ها، بزرگ هستند 1. هذاِن الصَّ
   .این درخت ها، بی میوه اند        .َجَرتاِن، ِبال ثَـَمٍر.     این درخت ها، میوه دارند 2. هاتاِن الشَّ

التَّْمریُن الّثاني: زیر هر تصویر یکی از کلمات داده شده را بنویسید. )َولٌَد - َولَداِن - ِبنٌْت - ِبنْتاِن(

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

التَّْمریُن الّثالُِث: در جای خالی گزینۀ مناسب به کار ببرید.

      الَْمْرَأتاِن       1. هاتاِن .............................، َمْسروَرتاِن.                       الْکُْرسّیـاِن
        الْـَوْرَدتاِن           2. هذاِن .............................، ُمرتَِفعاِن.                         الَْجباَلِن
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التَّمریُن الّرابُِع: با کلمات پراکنده با توّجه به ترجمۀ فارسی جمله بسازید.

            1. ِطْفلَتاِن / َجمیلَتاِن / هاتاِن                } اینها، کودکانی زیبا هستند. {
.....................................................................................................

           2. هذاِن / ُمْمتازاِن / الطّاِلباِن               } این دانشجوها، ممتاز هستند.{
.....................................................................................................

التَّْمریُن الْخاِمُس: ترجمه کنید.

1.الَْولَُد الّصاِلُح، فَْخٌر ِللْواِلَدیِن.              .....................................................................................................

، ناِفَذتاِن َجمیلَتاِن.             ..................................................................................................... 2. ِلکُلِّ َصّفٍ

3. قیَمُة اْلنساِن، ِبالِْعلِْم َو اْلیـماِن.          .....................................................................................................

  التَّْمریُن الّساِدُس:  در بارۀ سخن حکیمانۀ »َأَدُب الَْمْرِء، َخْیـٌر ِمْن َذَهِبِه.« تحقیق کنید و معادل فارسی 
آن را بیابید.

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

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

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



10

ْرُس الّثاِلُث »3«    الدَّ

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

کَـنْـُز الْکُنوِز
1. تََفکُُّر ساَعٍة، َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسبْعیَن َسَنـًة.         .........................................................................................................
2. َعداَوُة الْعاِقِل، َخْیٌر ِمْن َصداَقـِة الْجاِهِل.       ...........................................................................................................
َغِر، کَالنَّْقِش في الَْحَجِر.          ............................................................................................................. 3. الِْعلُْم في الصِّ
4. الَْجْهُل، َمْوُت اأْلَْحـیاِء.                      .....................................................................................................................
5. َخیُر اأْلُموِر، َأْوَسطُـها.                       .....................................................................................................................

                                                               هؤالِء  ،   أولِئَك 

                                هؤالِء، الِعبوَن إیرانّیوَن.                                                    هؤالِء، الِعباٌت إیرانّیاٌت.

                               هؤالِء الاّلِعبوَن، فاِئزوَن.                                                    هؤالِء الاّلِعباُت، فاِئزاٌت.

َأْحیاء: زندگان »مفرد: َحّي« 
َأْوَسُطها:میانه ترین آن 

أولئِـَك: آنان 
ُبْستان: باغ »جمع:بَساتین«

جالِس: ِنشسته 
جاِهل: نادان 

َحَجر: سنگ »جمع: ِحجاَرة«
حدیَقة: باغ »جمع: َحداِئق«

َسبْعیَن: هفتاد 
َسنَـة: سال »جمع: َسَنوات«

َصداَقـة: دوستی 
ِصَغـر: ُخردسالی، کوچکی 

َعداَوة: دشمنی
ِعنَْد: نزد 

فائِز: بَرنده 
کَـنْز: گنج »جمع:کُنوز«

الِعب: بازیکن  
ُمَدرِّس: معلّم

ِمفتاح: کلید »جمع: َمفاتیح« 
َمکتَبَة: کتابخانه

َمْوت: مرگ 
واِقف: ایستاده

ـِ آن ـِ او،  ـَ ش،  ها: 
 هؤالِء: اینان 
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                                          أولِئـَك، ُمجاِهدوَن.                           أولِئـَك، ُمجاِهداٌت.
                                   أولِئَك الُْمجاِهدوَن، صاِبروَن.              أولِئَك الُْمجاِهداُت، صاِبراٌت.

 بدانیم 
1. »هؤالِء« و »أولِئَك« در مذکّر و مؤنّث مشترک هستند.

2. اسم مذکّر با »وَن« یا »یَن« جمع بسته و »جمع مذکّر سالم« نامیده می شود؛ مثال: ُمَعلِّموَن، ُمَعلِّمیَن
3. اسم مؤنّث با »ات« جمع بسته و »جمع مؤنّث سالـم« نامیده می شود؛ مثال: ُمَعلِّمــات

4. جمع برخی اسم ها، مکّسر)شکسته( است. در این جمع شکل مفرد کلمه تغییر می کند؛ مثال:
َحدیَقة: َحداِئق      ِمْفتاح: َمفاتیح       َشَجر: َأْشجار      َصّف: ُصفوف      طاِلب: طُـاّلب     َرُجل: ِرجال  

    
 فّن ترجمه 

گاهی »هؤالِء« را »این« و »أولِئَك« را »آن« ترجمه می کنیم؛ مثال: 
هؤالِء الَخّیاطوَن، ماِهروَن.        این خّیاط ها، ماهر هستند. 

أولِئَك الْمؤِمناُت، شاِکراٌت.        آن مؤمنان، سپاسگزار هستند. 
 اکنون شما این عبارت را ترجمه کنید.

سیَن. ................................................................................................................. اّلُب، واِقفوَن ِعنَْد الُْمَدرِّ هؤالِء الطُـّ
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 التَّمارین
ُل: ترجمه کنید سپس جمع های سالـم و مکّسر را معلوم کنید. التَّْمریُن األَوَّ

1.  هَذا الاّلِعُب، فاِئٌز في ُمسابََقَتیِن.             ...................................................................................................................
2. الْکُُتُب، بَساتیُن الُْعلَماِء.                  ................................................................................................................................
3. هؤالِء، طاِلباٌت ناِجحاٌت.       ................................................................................................................................
جاُل، جاِلسوَن ِعنَْد الّناِفَذِة.          ............................................................................................................ 4. أولِئَك الرِّ
5. في کُُتِب الِْقَصِص، ِعبَـٌر ُمفیَدةٌ.        ...................................................................................................................

التَّْمریُن الّثاني: هر کلمه را زیر تصویر مناسب آن بنویسید. )الِعبَـة - َمکْـَتـبَـة - کُرسّي- کَـنْـز - َوْرَدة(

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

التَّْمریُن الّثالُِث: در جای خالی گزینۀ مناسب بنویسید.

        َمسروراتٌ     ََمسرورون 1. َعبّاٌس و هاِشٌم و َمیثٌَم، .................................. 
       صاِبراتٌ     َصاِبرون 2. َزهراُء و َزیَنُب و فاِطَمُة، .................................. 
              َمْجهوِل                3. َعداَوُة الْعاِقِل، َخیٌر  ِمْن ................................. الْجاِهِل.   َصداَقِة

           ٌَخْیـر                  4. الِْعلُْم، ................................. ِمَن الِْعباَدِة.                             َأماٌن
            ٌالِعبات             َ5. أولِئـَك األَْوالُد، ................................. ُمْمتازوَن.                الِعبون
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التَّْمریُن الّرابُِع: با توّجه به معنا، با کلمات پراکنده جمله بسازید.

1. مَوفَّقوَن / الُْعلَماُء / أولِئَك.                     آن دانشمندان، موفّق هستند.  
................................................................................................................................                                                

2. هؤالِء / عاِقالٌت / طاِلباٌت.                     اینان، دانش آموزانی خردمند هستند.  
................................................................................................................................                                                

التَّمریُن الْخاِمُس: زیر جمع های مکّسر خط بکشید.

َمفاتیح - صاِبروَن - َأْخشاب - شاِکرات - فَراِئض - ِنسیان - کُنوز - واِقفیَن - َحداِئق - َمْجهولَتاِن

         التَّْمریُن الّساِدُس: با دوستان خود مشورت کنید و بگویید منظور از این سخن حکیمانه چیست؟

         َعداَوُة الْعاِقِل، َخیٌر ِمْن َصداَقـِة الْجاِهِل. ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

 التَّْمریُن الّسابُِع: در متن یکی از درس های کتاب فارسیِ خود، تحقیق کنید و چند جمع مکّسر 
بیابید.

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

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

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

......................................................................................................................................................................................
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ِل نَظَْرةٌ إلَی الَْفْصِل األَوَّ
نگاهی به فصل اّول

اسم مفرد، مثّنی و جمع

مثالنشانهعدد و جنس

                مهندٌس-----مفرد مذکّر

مهندسةة مفرد مؤنّث        

   /    ـَ یِن مثّنی  اِن  و  
ـَیِن مهندساِن   و  مهندس
مهندَستاِن و  مهندَسَتیِن

 ُمَهنِدسوَن، ُمَهنِدسیَنوَن  و  یَن    جمع مذکّر سالـم

ُمَهنِدساتات     جمع مؤنّث سالـم     

ـر   کُُتب-----جمع مکسَّ

اسم اشاره

        هذامفرد مذکّر نزدیک

هِذِهمفرد مؤنّث نزدیک        

  هذاِنمثّنی مذکّر نزدیک

هاتاِنمثّنی مؤنّث نزدیک     

جمع)مذکّر و مؤنّث( نزدیک

 /   
هؤالِء

    ذِلـَكمفرد مذکّر دور

ِتلْـَكمفرد مؤنّث دور                 
جمع)مذکّر و مؤنّث( دور

/   
ُأولـِئـَك



کلمات پرسشی
َهـْل ؟     َأ ؟   َمـْن ؟    مـا ؟    أیْـَن ؟    کَـْم ؟ 

 

ّماِن.  َأ هِذِه َشَجَرُة الِْعَنِب؟   ال؛هِذِه َشَجَرُة الرُّ

َالَْفْصُل الثّاني
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ْرُس الّراِبـُع »4«    الدَّ

الُْمْعَجم: واژه نامـه

َجـواِهـُر الْـَکـالِم
1.   َهْل َجزاُء اْلْحساِن إاّل اْلْحساُن               .................................................................................................   

2. الْمؤِمُن، َقلیُل الَْكالِم كَثیُر الَْعَمِل.           ...................................................................................................
 3. ُسکوُت اللِّساِن َسالمُة النْساِن.             ..................................................................................................   
کوُت.                   ...................................................................................................   4. ُربَّ کاَلٍم، َجوابُـُه السُّ
َهِب.                             .....................................................................................................   5. الَْوقُْت ِمَن الذَّ

                                                           َهْل ؟    َأ ؟                نََعْم  - ال

ّماِن؟                َهِل الُْفنُْدُق، بَعیٌد؟                       َأ هـِذِه، َحقیبُة الَْمْدَرَسـِة؟           َهـْل هِذِه، َشَجَرُة الرُّ
ّماِن.               ال؛ الُْفنُْدُق، َقریٌب.  ـَفِر.           نََعْم؛ هِذِه، َشَجَرُة الرُّ                       ال؛ هِذِه، َحقیبُة السَّ

َأ: آیا 
إْحسان: نیکی 

إالّ: به جز 
بائِـع: فروشنده   

بَعید: دور 
َجزاء: پاداش   

ُجنْـدّي: سرباز »جمع:ُجنود« 

َحقیبَة: کیف،چمدان »جمع:حقاِئب«   
: چه بسا    ُربَّ

ُرّمان: انار   
سائِق: راننده   
َصالة: نـماز   

صوَرة: عکس   
َعمود: ستون   

ِعنَب: انگور   
ُغْرَفة: اتاق  

ُفنْـُدق: هتل   
َقریب: نزدیک

َقْرَیة: روستا
َقلیل: کم

کَثیر: بسیار 

ال: نه   
لِسان: زبان

َمدینَة: شهر »جمع:ُمُدن«   
 نََعْم: بله   

َهْل: آیا   
ُهنا: اینجا   

6 لرحمن
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؟                َهِل النَّظافُة ِمَن اْلیـماِن؟                       َأ هُنا َمدینُة ِدَمشق؟                     َأ هِذِه صوَرُة ُجنْدّيٍ

.                   نََعْم؛ النَّظافَُة ِمَن اْلیـماِن.                 ال؛ هُنا َمدینُة الْقاِهَرة.                       نََعْم؛ هِذِه صوَرُة ُجنْدّيٍ

؟                              َهْل هُنا، َمدیَنـٌة؟                                                                   َأ هذا، بَْیٌت َخَشبيٌّ
.                                   ال؛ هُنا، َقْریَـٌة.                                          نََعْم؛ هذا، بَْیٌت َخَشبيٌّ

   بدانیم  
1- »َهْل« و »َأ« دو کلمٔه پرسشی به معنای »آیا« هستند که در جواب آن ها »نََعْم« یا »ال« می آید.

      فّن ترجمه 
ترجمٔه این دو جمله تفاوِت اندکی با هم دارند. آیا می توانید این تفاوت را توضیح دهید؟

هذا الْـَولَُد، ناِجـٌح.    این پسر، موفّـق است.               هذا، َولٌَد ناِجٌح.    این، پسری موفّـق است.
 اکنون شما این جمله ها را ترجمه کنید.

هذا، کَنْـٌز کَبیٌر.         .........................................           هذا الَکنْـُز، کَبیٌر.            .........................................
هِذِه، ُمَهنِْدَسٌة ماِهَرةٌ.   .........................................       هِذِه الُْمَهنِْدَسُة، ماِهَرةٌ.     ......................................... 
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التَّمارین
ُل: با توّجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. )در یک کلمه( التَّْمریُن األَوَّ

                1- َأ هذا، َجبٌَل؟              2- َهْل هِذِه، َشَجَرُة الِْعَنِب؟             3- َهْل هُنا َمدیَنُة شیراز؟
...................................                                                ...................................                                    ...................................             

            4- َهْل هُنا َمدیَنـٌة؟              5- َهْل هِذِه الُْغْرفَـُة، ُمَرتَّبٌَة؟            6 - َهْل هَو باِئُع الَْحقاِئِب؟ 
...................................                                                ...................................                                    ...................................             

التَّْمریُن الّثاني: ترجمه کنید.
1. َأ هِذِه، صوَرُة ُجندّيٍ َمْجهوٍل؟                    ..............................................................................................

ّماِن؟                  ..............................................................................................  2. َهْل هُنا َأْشجاُر الِْعَنِب َو الـرُّ
3. َهْل في هِذِه الَْمدیَنـِة، فُنُْدٌق؟                        ...............................................................................................

التَّْمریُن الّثالُِث: گزینۀ درست را انتخاب کنید.
 ّف  الصَّ 	 الْبُْستان  1. ِبـَمعَنی الَْحدیَقِة:      
 الة  الصَّ 	 بْر  2. َعموُد الّدیِن:               الصَّ
 َنة  السَّ 	 الَْیْوم  3. َزماٌن طَویٌل:           
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التَّْمریُن الّرابُِع: بااستفاده از کلمات زیر،جدول را کامل کنید و رمز را به دست بیاورید.
ة  َعمود   َصالة  طُـاّلب  َقریب  هُنا  ُمجالََسة  بَعید  ِنْسیان  صورة  َعداوة   ُغرفة  ِلسان  کاَلم  یَْوم  ِصحَّ

1. زبان                           
2. دانشجویان

3. تندرستی
4. سخن
5. نـماز
6. اتاق

7. ستون
8. روز

9. عكس
10. دور 

11. فراموشی
12. همنشینی

13. دشمنی
14. نزدیک 

15. اینجا

 رمز :  ..............................................................................................

التَّْمریُن الْخاِمُس: در یک کار گروهی تحقیق کنید و کاربرد سخن حکیمانۀ »َخْیُراألُْموِر،َأْوَسُطها.« 
را در زندگی بنویسید.یک بیت یا مثل فارسی مشابه بیابید.

رمز
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ْرُس الْخاِمُس »5«  الدَّ
.

الُْمْعَجم: واژه نامـه

کُنوُز الْـِحَکـِم
وِء.               ................................................................................................. 1. الَْوْحَدُة، َخْیـٌر ِمْن َجلیِس السُّ
2. إنَّ ُحْسَن الَْعْهِد، ِمَن الیـماِن.                     .................................................................................................
3. ُحبُّ الَْوطَِن، ِمَن اْلیـماِن.                    .................................................................................................
ْیطاِن.                          ................................................................................................. 4. الَْعَجلَُة، ِمَن الشَّ
5. ُربَّ کاَلٍم، کَالُْحساِم.                           .................................................................................................

                                                              َمـْن ؟                 ِلـَمـْن ؟

        َمْن هَو؟                                  َمْن هَي؟                                َمْن هَذا الْعاِلُم؟                            َمْن هِذِه الَْمْرَأة؟
َّا الّرازّي.                    هَي عاِلَمٌة إیرانیٌَّة.                   هَو أبو َریحاٍن الْبیرونّي.                       هَي ُمجاِهَدةٌ. هَو َزکَری

ُأْخـت:خواهر »جمع:َأَخوات« 
َأخ )َأخو،َأخا،َأخي(: برادر 

»جمع:إْخـَوة«   

َأْرض: زمین
َأنَا: من

: قطعاً، واقعاً، به راستی که إِنَّ
أنِت: تو »مؤنّث«   

أنَت:تو »مذکّر«   
َجلیُس الّسوِء: همنشیِن بد   

َجّوال: تلفن همراه  
ُحّب: دوست داشتن   

ُحسام: شمشیر
ُحْسُن الَْعْهِد: خوش پیمانی   
َسماء:آسمان »جمع:َسماوات«   

سوء: بدی، بد
سّیاَرة: خودرو   

َسیِّـد: آقا
َسیِّـَدة: خانم

َصدیق: دوست »جمع:َأصـِدقاء«   
َصغیر: کوچک

َضیْـف: مهمان »جمع: ُضیوف«   

کاتِب: نویسنده
ُلـَغـة: زبان  

لِـَمـْن: ماِل چه کسی،ماِل چه کسانی   
َمـْن: چه کسی،چه کسانی   

َوْحـَدة: تنهایی   
هَو: او »مذکّر«   

هَي: او »مؤنّث«   
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ّیاَرُة؟                         َمْن أنَت؟                  َمْن أنِت؟ ِلَمْن، هِذِه الَْحقیبُة؟        ِلَمْن، ِتلَْك السَّ
      ِلَمریَم.          ِلـُمدیِر الَْمْدَرَسِة.     أنا ُمدیُر الَْمکَْتبَِة.            أنا ُمدیَرُة الَْمکَْتبَِة.

  بدانیم 
1. کلمٔه پرسشی »َمـْن« به معنای »چه کسی« یا »چه کسانی« است. مثال:

- َمْن أنَت؟      - أنا ُمدیُر الُْفنُدِق.
- َمْن هؤالِء؟    - هؤالِء الِعبوَن فاِئزوَن.

2. »َمْن هَو« برای مذکّر و »َمْن هَي« برای مؤنّث است؛ مثال:  
یُِّد أکبرّي.    - َمْن هَو ُأْستاُذ اللَُّغِة الْفاِرسیَِّة؟   - السَّ

یِّدُة َشفیعّي. - َمْن هَي ُأْستاَذُة اللَُّغِة الَْعَربیَِّة؟  - السَّ
 فّن ترجمه 

1. »َمـْن« به صورت »َمْن هَو« و  »َمْن هَي« نیز می آید؛ اّما »هَو« و »هَي« در آنها ترجمه نمی شود.
2. »ِلـَمْن«: ماِل چه كسی، ماِل چه كسانی 

یوِف.  ّیاراُت؟               - ِللضُّ  - ِلـَمْن، هِذِه السَّ
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 التَّمارین  
ُل: پاسخ هر پرسش کدام است؟ التَّْمریُن األَوَّ

                  

ُجُل؟                   2- َمْن هِذِه الَْمْرَأُة؟                          3 - َمْن هَو؟           1- َمْن هذا الـرَّ
                                                  .نََعم؛ هَو شاِعٌر  . ٌس.  هَو تاِجٌر.                 هَو کاِتٌب.   هَي کاِتبٌَة.      هَو شاِعٌر إیرانيٌّ        هَو ُمَدرِّ

                         4- َمْن هَي؟                                                                                                5- ِلـَمْن هذا الَْمرَقـُد؟
    .هذا َجالُل الّدیِن الّرومّي  .ِلَموالنا َجالِل الّدیِن الّرومّي              .ٌَّة ُشجاَعٌة ٌَّة.   هَي ُجنْدی        هَي الِعبٌَة َقوی

التَّْمریُن الّثاني: ترجمه کنید.

مواِت َو اأْلْرِض   الرعد/ 16            .................................................................................................         1.    َمْن َربُّ السَّ
یِِّد َأخالقّي. ................................................................................................. 2. ِلَمْن ذِلَك الَْجّواُل الَْجمیُل؟ ِللسَّ
غیرُة؟ - هَي ُأْخُت سینا.  ................................................................................................. 3. َمْن هِذِه الِبنُْت الصَّ

یوُف في الُْغْرفَِة.         ................................................................................................. 4. َمْن في الُغرفَِة؟ - الضُّ



23

التَّْمریُن الّثالُِث: گزینۀ مناسب را انتخاب کنید. 
         َأنا َصدیَقُة زینب.    َأنا َصدیُق زینب.  1. َمْن أنِت یا ِبنُْت؟ 
      الَقلَُم هُنا.    ِلـِتلَْك الطّاِلبَِة.  2. ِلـَمْن هذا الَْقلَُم؟ 

   ّیاَرِة.  هَي ساِئَقُة السَّ   ّیارِة.  هَو ساِئُق السَّ ُجُل؟  3. َمْن ذِلـَك الـرَّ
           هَو َأخو ثَُریّا.    هَي ُأْخُت ثَُریّا.  4. َمْن ِتلْـَك الِْبنُت؟ 

 طاِلبٌَة َعزیزةٌ    طاِلٌب َعزیزٌ  5. أنَت ................... یا َولَُد. 

التَّْمریُن الّرابُِع: به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. )در یک یا دو کلمه(
1. َمْن هَو ُمدیُر الَْمدَرَسِة؟ )َمْن هَي ُمدیرُة الَْمدَرَسِة؟(     .................................................................................................     

2. َهِل الَْوْحَدُة َخْیـٌر ِمْن َجلیِس الّسوِء؟                 .................................................................................................
3.َمْن َأنَت؟ )َمْن َأنِت؟(                                          .................................................................................................
ماواِت َو اأْلَرِض؟                        ................................................................................................. 4. َمْن خاِلُق السَّ
َسُة اللَُّغِة الَْعَربیَِّة؟(  ..................................................................................... ُس اللَُّغِة الَْعَربیَِّة؟ )َمْن هَي ُمَدرِّ 5. َمْن هَو ُمَدرِّ

التَّْمریُن الْخاِمُس:   منظور ازسخن حکیمانۀ »ُربَّ کاَلٍم کَالُْحساِم.« چیست؟ آیا می توانید یک نـمونه در 
تاریخ برای آن بیابید؛ یا مثل و شعری در زبان فارسی بنویسید که در بارۀ سخن گفتن و تأثیر و جایگاه آن باشد؟
.............................................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................................................
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ْرُس الّساِدُس »6«   الدَّ

الُْمْعَجم: واژه نامـه

کَنُْز النَّصیَحِة
1. أفْـَضُل الّناِس، أنْـَفُعـُهم ِللّناِس.                  .................................................................................................

2. الَْخیُر کَثیٌر َو فاِعلُُه َقلیٌل.                                                    .................................................................................................
3. اْلنساُن، َعبُْد اْلْحساِن.                            .................................................................................................
4. باَلُء اْلنساِن، في ِلساِنـِه.                           .................................................................................................

5. َسالَمُة الَْعْیِش، في الُْمداراِة.                     .................................................................................................
                                                                                   

       ما هذا؟                                      ما هِذِه؟                         ما َمعَنی هِذِه الَْعالَمِة؟                  ما َمعَنی هِذِه الَْعالَمِة؟   
َوراُن إلَی الَْیمیِن َمْمنوٌع.          ٌة أِلُّمـي.            الدَّ َـّ    هذا، ِمْفتاُح الْبَیِت.                  هِذِه ، َهدی

َأْفَضل: برتر، برترین 
ُأّم: مادر»جمع: ُأمَّـهات«  

أنَفُعـُهم: سودمندترینشان  
َحْوَل: اطراف  

َدَوران: چرخیدن  
َرخیَصة: ارزان  

شاِرع: خیابان  
َعبْد: بنده  

َعیْـش: زندگی  
غالیَة: گران  

فاِعلُُه: انجام دهنده اش  
ما: چه، چه چیز، چیست  

ماذا: چه، چه چیز  
ُمداراة:مدارا کردن  

ِمنَْضَدة: میز  
ناس: مردم  
نِساء: زنان  

ـِ آن ـَش،  ـِ او،  ــُه: 

ـِ آنان »جمع مذکّر«   شان،  ـِ ـُهم: 
ـِ من »ُأّمـي: مادرم« ـَم،  ــي: 

َیسار: چپ  
َیـمین: راست

الَْیْوَم : امروز  

َوراُن إلَی الَْیسار َمْمنوٌع. الدَّ

 مـا ؟
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َهِب الَْیوَم؟                ماذا في ِتلْـَك الُْغْرفَِة؟           َما اْسُم هذا الّشاِرِع؟                ما قیَمُة الذَّ
.                         قیَمُتُه غالَیٌة.                         الکُرسيُّ َو الِمنَْضَدُة.                  ِاْسُمُه آزاديٌّ

   بدانیم   
کلمٔه پرسشی »ما« به شکل »ماذا، ما هَو، ما هَي« نیز به کار می رود؛ مثال: 

- ماذا في الّصوَرِة؟      - ما هَو الَْموضوُع؟      - ما هَي الَْحقیَقُة؟
»ما هَو« برای پرسش از مذکّر و »ما هَي« برای پرسش از مؤنّث است؛ مثال:

ؤاُل؟  ما هَي الَْمْسأَلَـُة؟  ما هَو السُّ

 فّن ترجمه 
1. »هَو« و »هَي« در »ما هَو« و »ما هَي« ترجمه نـمی شود و آوردِن آن اختیاری است؛ مثال:

ما هَو الُْمشِکُل؟ = َما الُْمشِکُل؟          ما هَي  الَْقضیَُّة؟ = َما الَْقضیَُّة؟
 این جمله را ترجمه کنید.سپس به آن پاسخ کوتاه دهید.      

سمیَُّة في إیران؟   ................................................................................................. ما هَي اللَُّغُة الـرَّ
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التَّمارین
ُل: به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. ) در یک کلمه(  التَّْمریُن األَوَّ

                               1 - ما هذا؟                               2- ما هِذِه؟                     3 - ماذا َعلَی الِْمنَْضَدِة؟    
...............................                                                 ...............................                                                ...............................                      

؟                                  4 - ما ذِلَك؟                              5- ما ِتلَْك؟                     6- ما هَو َحْوَل الکُْرسيِّ
...............................                                                 ...............................                                                ...............................                     

التَّْمریُن الّثاني: ترجمه کنید.

تاِن غالَیتاِن.              ......................................................................................... َـّ 1. ما هاتاِن؟   - هاتاِن، َهدی

ِل.    ......................................................................................... ٌة ِللْفاِئِز اأْلَوَّ 2. ما هِذِه؟     - هِذِه، جاِئزةٌ َذَهبیَّ
ّیاَرِة الَْکبیَرِة؟ - َحقاِئُب الُْمساِفریَن.  ........................................................................... 3. ماذا في ِتلْـَك السَّ



27

التَّْمریُن الّثالُِث: متضاّد کلمات زیر کدام است؟

 )ُحْسن - َرخیَصة - کَثیر -  َشّر- جاِلس - َجماَعة - بَعید(
َقریب#  ............................... َقلیل#   ..............................  َوْحَدة#    ..............................واِقف#    ..............................

َخْیر#      ..............................   سوء#     ..............................   غالَیة#    ..............................

التَّْمریُن الّرابُِع: معادل مؤّنث هر کلمه را از میان کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید.

) الِْبنْت - الْبَنات - الَْمْرَأة - النِّساء - هـِذِه - أنِت - هَي - األُْخت - هاتاِن - ِتلَْك (
جال : ................   اأْلَوالد : ................   أنَت : ................ ُجل : ................ الَْولَد : ................   الرِّ الرَّ

هذا : ................   ذِلَك  : ................   هذاِن : ................    اأْلَخ : ................    هـَو : .........................

التَّْمریُن الْخاِمُس: در جای خالی گزینۀ مناسب قرار دهید.سپس جمله را ترجمه کنید.

   َصغیٌر              َأنَْفعُ  1. َخْیُر الّناِس،............................. الّناِس. 
      کَثیٌر   َقریبٌ  2. َعَدُد الُْمساِفریَن في الُْفنُدِق، ............................. 
       َعبُْد   َعْیُش  3. النْساُن، .............................   الْحساِن. 
       ِسنِِّه   َعْقِلِه  4. قیَمُة النْساِن، ِبـ......................... 
        َمْن   ِمنْ  5. ُحْسُن الَْعْهِد،..................... َعالِئِم الیماِن. 

         التَّْمریُن الّساِدُس: تحقیق کنید و ضرب الـمثلی معادل »باَلُء اإلنساِن، في لِسانِِه.« در زبان فارسی 
بیابید.

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

............................................................................................................................................................................................
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ْرُس الّساِبُع »7«   الدَّ

الُْمْعَجم: واژه نامـه

 

الْـِحَکـُم الـّنـاِفـَعـُة
1. األْعماُل ِبالّنـّیاِت.                              .................................................................................................

2. َعلَْیَك ِبـُمداراِة الّناِس.                   .................................................................................................

3. ُحْسُن الُْخلُِق ِنْصُف الّدیِن.                   .................................................................................................

4. الَْجنَُّة تَْحَت أقْداِم اأْلُمَّهاِت.            .................................................................................................
5. یَُد اللِّه َمَع الَْجماَعِة.                                  .................................................................................................

           أیْـَن ؟

ُجـُل؟   فیَنُة؟                                                 أیَْن الـرَّ               أیَْن الْـَولَـُد؟                                           أیَْن السَّ
ّیاَرِة.    .                                         تَْحَت السَّ               َخلَْف الْباِب.                                     في الَْخلیِج الْفاِرسيِّ

أْقدام: پاها »مفرد: َقَدم« 
َأماَم: روبرو 

َأْیَن: کجا 
باب: در

بََقَرة: گاو ماده 

تَْحَت: زیر   
َجنَْب: کنار 

ُحْسُن الُْخلُِق: خوش اخالقی 
َخلَْف: پشت

َسفینَة: کشتی 

َعلَی: روِی،بر 
َعلَیـَك بِـ: بر تو الزم است که، تو باید

َفـْوَق: باال، روِی 
َقریٌب ِمْن: نزدیک به 

َقَمر: ماه 

َمَع: با، همراِه 
ِمْن َأْیَن: اهِل کجا، از کجا

َوراءَ: پشت 
ُهناكَ: آنجا 

َیـد: دست



29

                               أیَْن الِْبنتاِن؟                              أیَْن البَْیُت؟                              أیَْن الِْحجاَرُة؟                                  
َجَرتَیِن.    َجَرِة.                         بَْیَن الشَّ                               أماَم الَمکَتبَِة.                           فَْوَق الشَّ

ّیاَرُة؟                                                   أیَْن َجبَُل بیستون؟                      أیَْن الَْحقیبَُة؟                          أیَْن السَّ
ُجِل.                      َوراَء الْبَْیِت.                            فـي َمغِرِب إیران.                  ِعنَْد ذِلـَك الـرَّ

 بدانیم 
در پاسخ به »أیَْن« از چنین کلماتی استفاده می کنیم.

فَْوَق، تَْحَت، أماَم، َخلَْف )َوراَء(، َجنَْب، ِعنَْد، َحْوَل، بَْیَن، في، َعلَی، َعلَی الَْیمیِن، َعلَی الَْیساِر، هُنا، هُناَك

 فّن ترجمه 
1. برای اینکه از کسی بپرسیم »شما اهل کجا هستید؟« از اصطالح »ِمْن أیَْن؟« استفاده می کنیم؛ مثال:

ٌَّة.( .(           - ِمن أیَْن أنِت؟      أنا ِمْن مصر. )أنا مصری - ِمْن أیَْن أنَت؟     َأنا ِمْن مصر. )أنا مصريٌّ
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 اکنون به یکی از دو پرسش زیر پاسخ دهید.
- ِمْن أیَْن أنَت؟    - ........................... .  ...........................    - ِمْن أیَْن أنِت؟     - ............................ ...........................

2. اصطالح »َعلَْیـَك ِبــ« به معنای »بر تو الزم است که،تو باید« است؛ مثال:
        َعلَْیـَك ِبـالُْخروِج. = بر تو الزم است که خارج شوی.  تو باید خارج شوی.

ـبِْر.   = بر تو الزم است که صبر کنی.     تو باید صبر کنی.     َعلَْیـَك ِبـالصَّ
ـکِْر.            ....................................................................   ترجمٔه این جمله چیست؟      َعلَْیـَك ِبـالشُّ

التَّمارین
ُل: با توّجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. التَّْمریُن األَوَّ
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1- أیَْن الْـَولَُد؟                     .................................................................................................
ّیاَرُة؟                   ................................................................................................. 2- أیَْن الـسَّ

3- أیَْن الْـِبنُْت؟                    .................................................................................................
ُجـُل؟                   ................................................................................................. 4- أیَْن الـرَّ

5- أیَْن الْبََقَرُة؟                      .................................................................................................
6- أیَْن الْـَمْرَأُة؟                     .................................................................................................

7- َهْل هُنا َقریٌب ِمن َمدینٍة؟  .................................................................................................
8- َهْل هِذِه َمدیَنـٌة کَبیرةٌ؟      .................................................................................................

ّیاَرِة؟          ................................................................................................. 9- ماذا َعلَی الـسَّ
التَّْمریُن الّثاني: با توّجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. )در یک کلمه(

                                                 أیَن الْبََقَرُة؟                                 أیَن الطّاِلباُت؟                             أیَن الْبَْیتاِن؟

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

التَّْمریُن الّثالُِث: ترجمه کنید. 
- َعلَی الَْیمیِن.        ................................................................................................. 1. - أیَْن الَْمکَتبَـُة؟  
- َعلَی الَْیساِر.        ................................................................................................. 2. - أیَْن الْبُْستاُن؟  
- فَْوَق الِْمنَْضَدِة.     ................................................................................................. 3. -أیَْن َجّوالي؟  
- َقریبٌَة ِمْن إیالم.    ................................................................................................. 4. - أیَْن َمدینُة بَـدَرة؟ 
- هُناَجنَْب الّناِفَذِة.  ................................................................................................. 5. - أیَْن َحقیبَتي؟  

- هُناَك َعلَی الْباِب.    ................................................................................................. 6. - أیَْن الِْمْفتاُح؟  
- َأنا ِمَن الَْیَمن.         ................................................................................................. 7. - ِمْن َأیَْن َأنَت؟  
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ْرُس الثّاِمُن »8«   الدَّ

الُْمْعَجم: واژه نامـه

ُة َـّ الْـَمـواِعـُظ الْـَعـَددی
1. الـنَّظَُر في ثاَلثَـِة َأْشیاَء، ِعباَدةٌ: »الـنَّظَُر في الُْمْصَحِف« َو »الـنَّظَُر في َوْجـِه الْواِلَدیِن« َو »الـنَّظَُر في الْبَْحِر«.

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

 2. َأربََعٌة َقلیلُها کَثیٌر: »الَْفْقُر َو الَْوَجُع َو الَْعداَوُة َو الّناُر.«
   ........................................................................................................................................................................................................ 

بْـُر َو الَْحیاُء.«  خاَوُة َو الصَّ 3. َخْمَسُة أشیاَء، َحَسَنـٌة في الّناِس: »الِْعلُْم َو الَْعْدُل َو السَّ
   ........................................................................................................................................................................................................

کَْم ؟

َوِر؟           کَْم َعَدُد أیّاِم األُْسبوِع؟                      کَْم ِطْفالً َجنَْب الْباِب؟           کَْم »ُقْل« في ِبدایَـِة هِذِه السُّ
                             َأرْبََعٌة.                                      َسبَْعٌة.                                               ثاَلثَـٌة.

ِاثْناَعَشَر: دوازده   
ِاثْـناِن: دو   

َأَحَدَعَشَر: یازده   
َأْربَـَعـة: چهار  )أربََعٌة َقلیلُها 

   ) کَثیٌر: چهارچیز اندکش زیاد است

ُأْسبوع: هفته   

بَْحـر: دریا   
بِداَیة: شروع   
تِْسـَعـة: نُـه   

ثاَلثَـة:سه )ثاَلثَُة َأْشیاء: سه چیز(   

ثَـمانَیـة: هشت   
َحَسنَة: خوبی   

َخْمـَسة: پنج  
َسبْـَعة: هفت   
ِستَّـة: شش   

َشْهر: ماه  »جمع: ُشهور«   
َعَشَرة: َده

کَْم: چند، چقدر   

ُمْصَحف: قرآن   
نار: آتش   
نَظَر: نگاه   

َوَجع: درد   
َوْجـه: چهره   

ـِ آن  ـِ او،  ـَش،  ـها: 
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                  کَْم َعَدُد الَْمفاتیِح؟                           کَْم ِکتاباً هُنا؟                       کَْم الِعباً في الّصورِة؟
                                َخْمَسٌة.                                    ثَـمانَیٌة.                                     ِستَّـٌة. 

                                بدانیم 
عددهای اصلی:

1- واِحد        2- ِاثْناِن            3- ثاَلثَـة             4- أْربَـَعة                5- َخْمَسـة               6- ِستَّـة  
7- َسبَْعة       8- ثَـمانَیة         9- ِتْسَعة           10- َعَشَرة               11- أَحَدَعَشَر            12- ِاثْناَعَشَر  

1. گاهی ظاهِر عددهای باال تغییراتی دارد که دانستِن علّت آنها فعالً ضرورت ندارد. 
 ) مثالً گاهی حرف »ة« در ثاَلثَــة تا َعَشَرة حذف می شود )ثاَلث، أْربَع، َخْمس 

2. کلمٔه پرسشی »کَْم« به معنای »چند« است؛ مثال: کَْم َشْخصاً َجنَْب الْبَْحـِر؟  - َعَشَرُة أْشخاٍص.

التَّمارین
ُل: در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید. التَّْمریُن األَوَّ

واِحد- ...............- ثاَلثَـة - أرْبََعة - َخْمَسة - .................- َسبَْعة - ثَـمانَیة - ................- َعَشَرة - أَحَد َعَشَر-..............

التَّْمریُن الّثاني: گزینۀ درست کدام است؟
   ِاثناَعَشرَ    ثاَلثَـة  َنة؟  1. کَْم َعَدُد ُشهوِر السَّ
    أربََعة    َعَشَرة  ْهِر؟  2. کَْم ُأْسبوعاً في الشَّ
   ِاثْـناِن    ِسـتَّة  3. کَْم َصّفاً في الَْمْرَحلَِة االبـِتدائـیَِّة؟ 

التَّْمریُن الّثالُِث: ترجمه کنید.
َفِر؟  - تَْقریباً ِتْسَعُة َأیّاٍم.       .................................................................................. 1. کَْم یَْوماً َأنَت في السَّ

2. کَْم کیلومترًا ِمْن هُنا إلَی الُْفنُدِق؟ - َأَحَد َعَشَر کیلوِمترًا.  ..................................................................................
3. کَْم َشَجَرَة بُرتُقاٍل في هِذِه الَْحدیَقِة؟ - فیها َشَجَرتاِن.  ..................................................................................
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نَظَْرةٌ إلَی الَْفْصِل الثّاني )نگاهی به فصل دوم(

کلمات پرسشی
مثالمعنی کلمٔه پرسشی 

آیاَأ، َهلْ
؟( ؟ )َأ هذا ُجنْديٌّ َهْل هذا ُجنديٌّ

.  ال؛ هذا طاِلٌب.  نعم هذا جنديٌّ
َمنْ 

)َمْن هو، َمْن هَي(

چه کسی، کیست،

چه کسانی

َمْن هَو؟ 

هَو، ُمدیُر الَْمدَرَسِة. 

ماِل چه کسی ِلَمنْ
ِلَمْن، هِذِه الَْحقیبَُة؟ 

هِذِه الَْحقیبَُة، ِلَصدیقي. 
ما 

)ما هَو، ما هَي، ماذا(
چیست، چه چیزی

ما ذِلـَك؟ 

ذِلـَك َقلٌَم.

کجاأیَْن
َأیَْن الَْحدیَقُة؟ 

الَْحدیَقُة َخلَْف الُْفنُدِق. 

چندکَمْ
؟  فِّ کَْم طاِلباً في الصَّ

َعَشَرُة طُـاّلٍب.



ضمیر

 
 ِمْن َأیَْن َأنَت؟ - أنا ِمْن إیران.
  َما اْسُمـَك؟ - ِاْسمي َحمیٌد.

َالَْفْصُل الثّاِلُث
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ْرُس الّتاِسُع »9«   الدَّ

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

ضمیر منفصل
ِحـواٌر بَـْیـَن َولََدیِْن 

الُم َو َرْحَمُة اللِه َو بََرکاتُُه. الُم َعلَْیـَك.                                     حمید : َو َعلَْیـَك السَّ َسمیر: السَّ
        - َصباَح الَخیِر.                                             - َصباَح الّنوِر.

        - کَیَف حالَُك؟                                              - أنا ِبَخیـٍر َو کَیَف أنَت؟
        - أنا ِبَخیـٍر.ِمْن أیَْن أنَت؟                                - أنا ِمْن إیران و ِمْن أیَْن أنَت؟

        - أنا ِمن الِْعراق.َهْل أنَت ِمْن مشهد؟                - ال.أنا ِمن مازندران في َشماِل إیران.
        - و أنا ِمَن الْبَصرة في َجنوِب الِْعراق.              - َما اْسُمَك؟

        - ِاْسمي سمیٌر و َما اْسُمَك؟                            - ِاسمي حمیٌد. 
        - أیَْن ُأْسَرتُـَك؟                                             - هُْم جاِلسوَن هُناَك.

                                                                               ذِلَك َأبـي َو ِتلَْك ُأّمـي.
تـي.                                                                                ذِلَك َجّدي و ِتلَْك َجدَّ

        - َمْن هَذا الَْولَُد؟                                            - هَو َأخي. 
        - َما اْسُمُه؟                                                    - ِاْسُمُه جعفٌر.

الَمِة.         - في َأماِن اللِه.                                             - إلَی اللِّقاِء.َمَع السَّ
      

َأب)َأبو،أبا،أبي(: پدر  
ُأْسَرة: خانواده  

إلَی اللِّقاِء: به امید دیدار  
َأنُتْم: شما »جمع مذکّر«  

َأنُتما: شما »مثّنی«  
: شما »جمع مؤنّث«   َأنُتـنَّ

َجّد: پدربزرگ  
ة: مادربزرگ   َجدَّ

ِحوار: گفت و گو  
َسّیاح: جهانگرد  

َصباَح الَخیر، َصباَح الّنور: 

صبح به خیر  

في َأماِن اللِه: خداحافظ  
کَیَْف: چطور  

کیمیاء: شیمی  
ـِ تو »حالُـَك:حاِل تو«   ـَت،  ـَك: 

الَمـةِ: به سالمت   َمـَع السَّ
نَْجم: ستاره »جمع:نُجوم«  

نَْحُن: ما  
ُهْم: آنان، ایشان »جمع مذکّر«  

ُهما: آن دو
: آنان، ایشان »جمع مؤنّث«    ُهـنَّ
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 بدانیم 
ضمیر 

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم می آید تا از تکرار آن جلوگیری کند.
ضمیرها در هر دو زبان فارسی و عربی به صورت ُمنفصل و مّتصل )جدا و پیوسته( هستند.

ضمیرهای منفصل )جدا( در فارسی و عربی را با هم مقایسه کنید.

 فّن ترجمه 
دو ضمیر»هَو« و »هَي« می توانند برای غیر انسان نیز به کار بروند و به معنای »آن« هستند؛ مثال:  

ما هَو ؟  - هَو َجّواٌل.         
ّماِن.  ما هَي ؟  - هَي َشَجَرُة الـرُّ

 اکنون شما این جمله ها را ترجمه کنید.
............................................................................................................           . ما هَو؟ - هَو کُْرسيٌّ َخَشبيٌّ

ما هَي؟ - هَي ِمنَْضَدةٌ َخَشبیَّـٌة.            ..........................................................................................................

أنِت    

هـَي   

أنُتما     /أنُتـنَّ      

هُما       / هُنَّ           

عـربـیفارسی
أنَـامن
أنَتتو
هـَواو
نَْحُنما

أنُتْم شما
هُْم   ایشان
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التَّمارین
ُل: جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر ضمیرها خط بکشید.  التَّْمریُن األَوَّ

                                         
 

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

                                               

              
                                     هَو ُمَعلٌِّم َشهیٌد.                       هَي ُمـَترِجَمُة الُْقرآِن.                    

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

التَّْمریُن الّثاني: هر یک از این جمله ها را زیر تصویر مناسب آن بنویسید. 

     نَْحُن الِعبوَن فاِئزوَن.           نَْحُن َصدیقاِن ُمْخِلصاِن.        نَْحُن الِعباٌت فاِئزاٌت.         نَْحُن َصدیَقتاِن ُمْخِلَصتاِن.        

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

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

أنا عاِلٌم إیرانيٌّ في
 ِعلِْم الْکیمیاِء. 

 أنا عاِلَمٌة إیرانیٌَّة في
 ِعلِْم النُّجوِم. 

أنِت کاِتـبَُة الِْقَصِص الَْجمیلَِة.          أنَت طَبیٌب َمْعروٌف.
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التَّْمریُن الّثالُِث: جاهای خالی را با کلمات »ُجنود، طالِبات، ُمجاِهداِن و طالِبَتانِ« پر کنید.   

.............. ناِجحاٌت.          أنُتما .............. ِمْن تبریز.       أنُتما............... ناِجَحتاِن.    أنُتْم .............. ناِجحوَن.           أنُتـنَّ

التَّْمریُن الّرابُِع: گزینۀ مناسب را انتخاب کنید. 

 فاِئـزاٌت فاِئـزوَن : هُما: َسّیاحاِن َسّیاَحتاِن   هُما: فاِئـزاٌت فاِئـَزتاِن           هُْم ُزّواٌر زاِئَریِن    		هُنَّ

التَّْمریُن الْخاِمُس: در جای خالی گزینۀ مناسب قرار دهید.

 ما    َأیْنَ  1. ِمْن........................ َأنُتم؟  - ِمْن ُخراسان. 
 نَحنُ    َأنا  ؟   ........................ ِمْن زاِهدان.  2. ِمْن َأیَْن َأنُتنَّ
 هيَ    هوَ  ُجُل؟ - ........................ َأبي.  3. َمْن ذِلـَك الرَّ
 طاِلُب    طاِلبَةُ   . فِّ 4. َمْن َأنِت ؟ - َأنا ........................ ذِلـَك الصَّ
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ْرُس الْعاِشُر »10«   الدَّ

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

 َمـقـاُم الْـعـاِلـِم
ُجلوُس ساَعٍة ِعنَْد الُْعلَماِء، أَحبُّ إلَى اللِه ِمْن ِعباَدِة ألِْف َسَنٍة َو النَّظَُر إلَى الْعاِلـِم، أَحبُّ إلَى اللِه ِمِن اْعِتکاِف َسَنٍة في 

بَْیِت اللِه َو زیاَرُة الُْعلَماِء، أَحبُّ إلَى اللِه تَعالَى ِمْن َسبْعیَن طَوافاً َحْوَل الْبَْیِت. 

           ضمیر مّتصل
التَّعاُرف

1. َمـا اْسُمـَك؟                             - ِاْسمـي َحَسٌن.
یُِّد ُشجاعّي. ُسـَك؟                      - هَو السَّ 2.َمْن هَو ُمَدرِّ

3. َمـا اسُمـِك؟                             - ِاْسمـي آسیُة.
یَِّدُة َأنصارّي. َسُتـِك؟                    - هَي السَّ 4. َمْن هَي ُمَدرِّ

ـُـکُما؟                            - بَیُتـنا في ِنهایِة هَذا الّشاِرِع.                                   5. أیَْن بَیت

: محبوب تر   َأَحبُّ
ِاْعِتکاف:گوشه نشینی طوالنی 
در جایی مقّدس مانند مسجد شهر  

برای عبادت

َألْف: هزار  

تَعاُرف: آشنایی  
تَعالَی: بلند مرتبه  
ُجلوس: ِنشستن  

طَواف َحْوَل الْبَْیِت: 
چرخیدن دور کعبه  

ـِ شما »جمع مذکّر«   تان،  ـِ ـکُْم: 
ـِ شما»مثّنی«   تان،  ـِ ـکُما: 

ـِ شما »جمع مؤنّث«   تان،  ـِ  : ـکُـنَّ
ـِ تو »مؤنّث«   ـَت،  ـِك: 

ـِ ما   مان،  ـِ ـنا: 

نِهاَیة: پایان  
ـِ او   ـَش،  ــِهــُه: 

ـِ آنان »جمع مذکّر«   شان،  ـِ ـُهْم: 
ـِ آنان »مثّنی«   ـِ آن دو،  شان،  ـِ ـُهما: 

ـِ آنان »جمع مؤنّث« شان،  ـِ  : ـُهـنَّ
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 بدانیم 
ضمیر 

در این درس با ضمیر مّتصل آشنا می شوید . 
این ضمایر را مّتصل نامیده اند؛ زیرا به آخر کلمه می پیوندند؛ مثال: ِمنْــُه، ِکتابُــها، َأخـوکُْم

« می آید؛ مانند: فیِه، دفتِرِه « به صورت »ـِه، ـِهما، ـِهْم، ـِهنَّ گاهی ضمیرهای »ـُه، ـُهما، ـُهْم، ـُهنَّ

 فّن ترجمه 
1. ضمیر مّتصل عربی را به دو شکل می توان معنا کرد؛ مانند:

﴿هذا َأخـي﴾: »این برادرم است.« ؛ »این برادِر من است.«
 اکنون شما این جمله ها را به دو صورت معنا کنید.

ِتلْـَك الَْمْرَأُة ُأمُّـها.                 ......................................          ......................................
ُجـُل َأبوَك.               ......................................          ...................................... ذِلَك الرَّ

عربیفارسی
يـَم ـِ

ـَك  ـَت
ـُه   ـَش
مان ـناـِ
تان ـکُْم      ـِ
شان ـُهْم           ـِ

ـِك  

ـها   

  ـکُما     / ـکُنَّ    
  ـُهما       /     ـُهنَّ       
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التَّمارین
ُل: جمله های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر ضمیرهای مّتصل خط بکشید. التَّْمریُن األَوَّ

َُّتـَك.                  ...........................................................................................       1. أنَت ناِجٌح َو هِذِه َهدی
َُّتـِك.                ........................................................................................... 2. أنِت ناِجَحٌة َو هِذِه َهدی
3. أولِئـَك َأْصِدقاؤُنا. هُْم جاِلسوَن.        ...........................................................................................
...........................................................................................                 . 4. هُنَّ واِقفاٌت َجنَْب بَناِتـِهنَّ

التَّْمریُن الّثاني: جای خالی را با ضمیر منفصل کامل کنید.
، أنُتما، أنا، نَحُن( ، هُما، أنَت، أنِت، أنُتم، أنُتنَّ )هَو، هَي، هُم، هُنَّ

..................  واِقـَفٌة  ..................  واِقٌف   من ایستاده ام

..................  واِقـَفٌة  ..................  واِقٌف  تو ایستاده ای

..................  واِقـفٌة ..................  واِقٌف   او ایستاده است

ما ایستاده ایم
..................واِقفوَن  


..................  واِقفاٌت 

شما ایستاده اید
..................واِقفوَن  


..................  واِقفاٌت 

ایشان ایستاده اند
..............واِقفوَن  


..................  واِقفاٌت 

.............. واِقفاِن  


.............. واِقَفتاِن  

...............  واِقفاِن 


.............. واِقَفتاِن  

................. واِقفاِن 


................ واِقَفتاِن  
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التَّْمریُن الّثالُِث:جای خالی را با ضمیر مّتصل کامل کنید.
، ـکُما، ـي، ـنا( ، ـُهما، ـَك، ـِك، ـکُم، ـکُنَّ )ـُه، ـها، ـُهم، ـُهنَّ

التَّْمریُن الّرابُِع: در جای خالی از گزینۀ مناسب استفاده کنید.
  هُمْ    َأنا  ُس الْکیمیاِء.  1. ما هَو ُشْغلُـَك؟ - ................... ُمَدرِّ
  عاِلَمةُ    عاِلمُ  2. َمْن ِتلْـَك الَْمْرَأُة؟ - هَي ................... النُّجوِم. 
  الَْوَجِع    الُْجلوِس  3. َعلَیـَك ِبـ ................... َأماَم الْواِلَدیِن ِباحِتراٍم. 
  َأَحبُّ    َأْوَسطُ  4. َمقاُم الْعاِلِم ................... إلَی اللِه ِمْن َمقاِم الْعاِبِد. 
  ِاثْناِن    َألٌْف  ْرُس َحْرٌف َو التَّکْراُر ....................  5. الدَّ

التَّْمریُن الْخاِمُس: کلمات مرتبط در ستون »الف« و »ب« را به هم وصل کنید.

التَّْمریُن الّساِدُس: در بارۀ مقام دانشمندان، تحقیق کنید و سخن زیبایی را به عربی بیابید.

 ُغـْرفَتـ ......اتاقــم
ـُ ......          اتاقــت  ُغـرفَت
ـُ ......           اتاقــش ُغـرفَت

ـُ ......اتاقــمان ُغـرفَت

ـُ ......اتاقــتان ُغـرفَت

ـُ ......اتاقــشان ُغـرفَت

ـُ ......    ُغـرفَت

ـُ ......             ُغـرفَت

ـُ ......   ُغـرفَت

ـُ ......   ُغـرفَت

ـُ ......   ُغـرفَت

  / ...... ُـ ُغـرفَت

  / ...... ُـ ُغـرفَت

/   ...... ُـ ُغـرفَت

 
 

     

  

  

   
   

کاَلٌم بَْیَن َشْخَصْیِن:
َوراُن َحْوَل َمکاٍن: الدَّ
: أبو اأْلَِب َو َأبو اأْلُمِّ

قیَمُتُه غالَیٌة:
ِجْرُمُه َصغیٌر َو ُجْرُمُه کَبیٌر:
النَّظَُر في َوْجِهِهما ِعباَدةٌ:

اللِّسان
الطَّواف
الِْحوار

الَْجّد
َهب الذَّ

الْواِلداِن
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روان خوانی: هر جمله را با صدای بلند بخوانید.
        

فیَنُة في البَحِر.                                                     هِذِه َشَجَرُة الِعَنِب.                      ِتلـك السَّ
      

                        هذاِن الَولَداِن َصدیقاِن ُمخِلصاِن.    أولـِئـَك البَـناُت جاِلساٌت َعلَی األرِض.
  

َجَرِة.               هاتاِن الَورَدتاِن َجمیلَتاِن.                                البَیُت الَخَشبيُّ َعلَی الشَّ



فعل ماضی

 الْـِعلْـُم کَـنْــٌز.

َالَْفْصُل الّراِبـُع



46

ْرُس الْحادَي َعَشَر »11« الدَّ

جاءَ: آمد 
َجلََس: ِنشست 

َجَمَع: جمع کرد 
َذَهَب: رفت 

َرَجَع: برگشت 

َسأََل:پرسید،خواست
َسِمَع: شنید 

َشِرَب: نوشید 
طََرَق: کوبید 
َفتََح: باز کرد 

َفَعَل: انجام داد 
کاَن: بود 

کَتََب: نوشت 
: زیرا  أِلنَّ

لَِعَب: بازی کرد 

لِماذا: برای چه، چرا 
ماء: آب 

واِجب: تکلیف 

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

ِحواٌر فـي األُسَرِة

األَب- َمْن طََرَق الْباَب؟                   الَْولَُد- َصدیقي، طََرَق الْباَب.
 - َهْل کاَن َمَع َأمِّـِه؟                               - ال؛ کاَن َمَع َأبیـِه.

- ماذا َسأَلَـَك؟                                     - هَو َسأََل: »ما هَي واِجباتُنا؟«
ُه کاَن غاِئبـاً. َـّ ؤاَل؟                      - أِلن - ِلماذا َسأََل هذا السُّ

 - َأ کاَن َمریضاً؟                                   - ال؛ َذَهَب إلَی الُْمسابَـَقِة.
- َهْل هُما َخلَْف الْباِب اآلَن؟                 - ال؛ هُما َذَهبا إلَی َمنِْزِلـِهما.
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 األُّم - َمْن طََرَقت الْباَب؟                        الِْبنُْت - َصدیَقتي، طََرَقت الْباَب.
- َهْل کانَْت َمَع َأبیها؟                                       - ال؛ کانَْت َمَع ُأمِّها.

- ماذا َسأَلَْتـِك؟                                             - هَي َسأَلَْت: »ما هَي واِجباتُنا؟«
ها کانَْت غاِئبَـًة. َـّ ؤاَل؟                              - أِلن - ِلماذا َسأَلَْت هذا السُّ

- َأ کانَْت َمریَضًة؟                                            - ال؛  َذَهبَْت إلَی الُْمسابََقِة.
- َهْل هُما َخلَْف الْباِب اآلَن؟                            - ال؛  هُما َذَهبَتا إلَی َمنِْزِلـِهـما.

     فعل ماضی )1(

            هَو، َشِرَب الْماَء.                         هُما، کََتبا َدْرَسُهما.                       هُْم، َسأَلوا الُْمَعلَِّم.

            

، َجلَْسَن في الَْحدیَقِة.           هَي، طََرَقت الْباَب.                        هُما، لَِعبَتا ساَعَتیِن.                   هُنَّ
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 بدانیم 
فعل ماضی بر زمان گذشته داللت دارد. به مقایسٔه فعل های عربی و فارسی زیر دّقت کنید.

     او انجام دادهَي فَـَعـلَْت      هَو فَـَعـَل

    هُما فَـَعـلـا

    هُْم فَـَعـلوا

هُما فَـَعـلَـتا       

هُنَّ فَـَعـلْـَن        
ایشان انجام دادند

  

 فّن ترجمه 
به ترجمٔه این دو جمله دّقت کنید.   

جاَء ساِئٌق. راننده ای آمد.    جاَء الّساِئُق. راننده آمد. 
 اکنون شما این جمله ها را ترجمه کنید.

....................................................      . .      ....................................................  َرَجَع الُْجنْديُّ َرَجَع ُجنْديٌّ
َجلََسْت باِئَعٌة.   ....................................................  َجلََست الْباِئَعُة.     ....................................................

التَّمارین
ُل: ترجمه کنید. التَّْمریُن األَوَّ

نا، َذَهبا إلَی الَْمکَْتبَِة.                            ............................................................................  1. ِاثْناِن ِمْن طُـاّلِب َصفِّ
 2. َخْمَسٌة ِمْن َأْصِدقائي، لَِعبوا في الُْمسابََقِة.                            ............................................................................

اّلُب الْفاِئزوَن، َرَجعوا ِعنَْد ُأْسَرِتِهْم.      ............................................................................  3. أولِئـَك الطُـّ

التَّْمریُن الّثاني: زیر ضمیرهای منفصل و مّتصل خط بکشید؛ سپس هر جمله را ترجمه کنید.

1. الطّاِلباُت َسِمْعـَن کاَلَم الُْمدیَرِة. هُنَّ بَـناٌت عاِلماٌت.  
.......................................................................................................................................................................................
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 2. األطْـفاُل لَِعبـوا في َمْدَرَسِتِهم. هُْم َأوالٌد َمْحبوبوَن.      ........................................................................
 3. الْواِلَدُة َجلََسْت ِعنَْد َأطْفاِلها. هَي اْمَرأةٌ َرحیَمٌة.           ........................................................................

  4. الُْمَهنِدَستاِن َذَهبَـتا إلَی الَْعَمِل. هُما اْمَرأتاِن عاِلَمتاِن.  ........................................................................

التَّْمریُن الّثالُِث: زیر فعل ماضی خط بکشید؛ سپس هر جمله را ترجمه کنید.

1. األْصِدقاُء َذَهبوا إلَی الْبَْحِر.                             .......................................................................     
2. النِّساُء َجَمْعَن الَْحقاِئَب.                                                         .......................................................................

3. الطِّفلَتاِن َشِربَـتا الْماَء.                                      .......................................................................
4. الُْمساِفراِن فََتحا الَْحقیبََة.                                .......................................................................
ْیـُف طََرَق الْباَب.                                      ....................................................................... 5. الضَّ
6. الطِّفلُة لَِعبَْت َمَع َصدیقاِتـها.                            .......................................................................

التَّْمریُن الّرابُِع: با توّجه به نـمونه ترجمه کنید. 

َرَجَع: برگشت        َرَجعوا: ................................     َجلََس: نشست       َجلََستا: ................................
فََعَل: انجام داد       فََعلَْن: ................................       َسأََل: پرسید           َسأَلَتا: ................................

کََتَب: نوشت         کََتبوا:  ................................       َجَمَع: جمع کرد      َجَمعا: ................................ 

التَّْمریُن الْخاِمُس: فکر کنید و پاسخ دهید؛ چرا معادل عربیِ جمله های فارسی بیشتر است؟

او نوشتهَي کََتبَْتهَو کََتَب
هُما َذَهبا
هُْم َذَهبوا

  هُما َذَهبَتا
هُنَّ َذَهبَْن

آنان رفتند
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ْرُس الثّانَي َعَشَر »12« الدَّ

َأکْبَـر: بزرگ تر  
ُتها: ای   أیُّها، أیَّ

بِـ : به وسیلٔه  
بََدَأ بِـ : شروع کرد به  

ُتّفاح: سیب  
َزوَجة: همسر  

َسَمَح لِـ: اجازه داد  
فاکَِهة: میوه »جمع:فَواِکه«  

َفـاّلح: کشاورز  
َقَرَأ: خواند  

ُمساَعَدة: کمک  
َمْملوء بِـ : پُر از  

والِد: پدر  
والَِدة: مادر 

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

األُْسـَرُة الّناِجَحُة
َن  یُِّد زاِرعّي فَـاّلٌح و َزْوَجُتُه فَـاّلحٌة. هُما ساِکناِن َمَع أوالِدِهما في َقریَـٍة. عاِرٌف أکْبَُر ِمَن األََخَویْـِن َو ُسمیَُّة أکْـبَُر مـِ السَّ

ّمـاِن َو التُّـّفـاِح. األُْخَتـْیِن. هُْم ُأْسـَرةٌ ناِجَحٌة. بَیُتـُهْم نَظیٌف َو بُْستانُُهم َمْملوءٌ ِبأْشجاِر الْبُرتُـقاِل َو الِْعَنِب َو الـرُّ

ِحواٌر بَْیـَن الْواِلِد َو األَْوالِد

ِة َمَع صاِدٍق َو حاِمٍد. الواِلد:   أیَْن َذَهبَْت یا عاِرُف؟                   عارف:           إلَی بَْیِت الَْجـدِّ َو الَْجدَّ
ّیاَرِة. األََخواِن:          ِبالسَّ الواِلد:   کَْیَف َرَجْعُتما یا صاِدُق َو یا حاِمُد؟ 

نا في َجْمِع الَْمْحصوِل.  الْخـَوة:          ِلُمساَعَدِة َجدِّ ها األَْوالُد؟   ُـّ الواِلد:   ِلماذا َذَهبْـُتْم أی
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ِحواٌر بَْیـَن الْواِلَدِة َو الْبَناِت

ِة َمَع َشْیماَء َو نَْرِجَس. الواِلَدة:   أیَْن َذَهبِْت یا ُسَمیَُّة؟               ُسَمّیة:          إِلَی بَْیِت الَْجـدِّ َو الَْجدَّ
ّیاَرِة. األُْختاِن:         ِبالسَّ الواِلَدة:   کَْیَف َرَجْعُتما یا َشْیماُء َو یا نَْرِجُس؟ 

ِتنا في نَظافَِة الَْمنـِزِل. األََخـوات:       ِلُمساَعَدِة َجدَّ ُتها البَناُت؟   َـّ الواِلَدة:   ِلماذا َذَهبْـُتـنَّ أی

  فعل ماضی )2(

ْرَس.                       أنُتما بََدْأتُـما ِبالُْمسابََقِة.                 أنُتْم َرَجْعُتْم ِمَن الَْجبَِل.                                                                       أنَت کََتبَْت الدَّ

                                        

  أنِت َجلَْسِت َخلَْف الِْمنَْضَدِة.                أنُتما َجَمْعُتما الْکُُتَب.                  أنُتـنَّ َذَهبُْتنَّ إلَی الَْحدیَقِة. 
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 بدانیم 
به مقایسٔه جمله های عربی و فارسی زیر دّقت کنید.

     تو انجام دادیأنِت فََعلِْت      أنَت فََعلَْت

    أنُتما فََعلُْتما

     أنُتْم فََعلُْتْم

أنُتما فََعلُْتما     
أنُتنَّ فََعلْـُتنَّ       

شما انجام دادید

 فّن ترجمه 
ُتها« برای مؤنّث و به معنای »ای« هستند و گاهی حرِف »یا« حذف می شود؛  َـّ ها« برای مذکّر و »یا أی ُـّ 1. »یا أی

ُتها الِْبنُْت. َـّ ُّها الَْولَـُد َو أی ُتها الِْبنُْت.  أی َـّ ها الَْولَـُد َو یا أی ُـّ مثال:    یا أی
 اکنون شما دو جملٔه زیر را ترجمه کنید.

؟   ............................................................................................................................... ُّها الَْجدُّ 1. ماذا َسِمْعَت یا أی

ُة؟     ............................................................................................................................... َُّتها الَْجدَّ 2. ماذا َسأَلِْت أی

التَّمارین
ُل: ترجمه کنید. التَّْمریُن األَوَّ

 1. یا ِبنْتاِن، کَْیَف َقَرْأتُـما َدرَسکُما؟                        .......................................................................................

فوِف؟       ....................................................................................... ُّها الطُّاّلُب، ِلماذا فََتْحُتْم أَبْواَب الصُّ  2. أی
یِّداُت، َأ َسِمْعـُتـنَّ َصْوَت الَْجّواِل؟       ....................................................................................... َُّتَهـا السَّ  3. أی

 4. یا ُأستاُذ، َهْل َسَمْحَت لي ِبالَْکالِم؟                      .......................................................................................

التَّْمریُن الّثاني: زیر فعل ماضی خط بکشید؛ سپس هر جمله را ترجمه کنید.

 1. إْخـَوتـي، طََرقوا باَب الْبَْیِت.           .......................................................................................
2. أَخواتـي، َسألْـَن ُسؤاالً ُمفیدًا.                  ....................................................................................... 
 3. یا منصورُة، َهْل َشِربِْت الْماَء؟            .......................................................................................
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 4. یا قاسم، أ َذَهبَْت َمَع َصدیِقـَك؟            .......................................................................................
 5. یا أْصـِدقائي، َهْل کََتبْـُتْم واِجباِتکُْم؟                      .......................................................................................

التَّْمریُن الّثالُِث: با توّجه به نـمونه ترجمه کنید. 

َقَرْأتُم: خواندید       َقَرَأ: ...............................        َجلَسوا: ِنشستند     َجلَْسِت: ............................... 
َسِمْعَن: شنیدند      َسِمْعـُتما: ............................     فََعَل: انجام داد       فََعلَْت: ...............................       
: ........................      طََرَقوا: کوبیدند       طََرقُْتْم: ...............................       َسَمَح: اجازه داد     َسَمْحُتـنَّ

التَّْمریُن الّرابُِع: ضمیر مناسب را انتخاب سپس هر جمله را ترجمه کنید.

1. } أنُتما  َأنَت  { َجلَْسـُتما هُنا.                    .......................................................................................
2. } هُما  أنُتما  { َقَرَأتا ِکتاَب النُّجوِم.          .......................................................................................
3. } هُما  َأنِت  { َذَهبا إلَی بُْستاِن التُّّفاِح.           .......................................................................................

  هُْم  { لَِعبوا في الَْحدیَقِة.                              ....................................................................................... 4. } هُنَّ

.......................................................................................                 .   أنُتـنَّ  { فَـَتْحُتـنَّ َحقاِئـبَکُنَّ 5. } هُنَّ

التَّْمریُن الْخاِمُس: ترجمۀ ناقص را کامل کنید.

ّیاَرِة ِلُدخوِل الُْمساِفریَن؟ ُّها الّساِئُق، َأ فَـَتْحَت باَب السَّ  1. َأی
ای ....................................... آیا دِر ....................................... را برای وروِد مسافران ........................................؟

َُّتها النِّساُء، َهْل بَـَدْأتُـنَّ ِبَجمِع الْـَفواِکـِه؟  2. یا َأی
ای.......................................، آیا جمع آورِی ....................................... را شروع کردید؟

التَّْمریُن الّساِدُس: در یک کار گروهی تحقیق کنید نام چه میوه هایی در قرآن آمده است؟

یک روزنامۀ دیواری در این باره تهّیه کنید.
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ْرُس الثّاِلَث َعَشَر »13« الدَّ

َأَخـَذ: گرفت، برداشت  
ِاْشتَـَری: خرید  

َأکَـَل: خورد  
َأْم: یا  

باِرد: سرد  
َذکََر: یاد کرد  

ِرسالَة: نامه  
َرَفـَع: باال بُرد  

ِسْروال: شلوار  
سوق:بازار  

ُشکْرًا َجزیاًل: بسیار متشّکرم  
َعباءَة: چادر  

َعلَم: پرچم  
َغَسَل: ُشست  

ُفْستان: پیراهِن زنانه  
َقمیص: پیراهن  

ال َفْرَق: فرقی نیست  
لکِْن: ولی  

َمبْـروك: مبارک  
َمـالبِس: لباس ها  

َوْحَدكَ، َوْحَدكِ: تو به تنهایی

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

فـي الـّسـوِق

- أیَْن َذَهبِْت یا ُأمَّ َحمیٍد؟                                  - َذَهبُْت إلَی سوِق النََّجِف.
- َهِل اْشَتـَریِْت َشیئاً؟                                       - نََعْم؛ ِاْشَتـَریُْت هِذِه الَْمالِبَس النِّسائـیَّة.

- َمالِبُس َجمیلٌة! َأ َذَهبِْت َوْحَدِك ؟                     - ال؛ َذَهبُْت َمَع َصدیقاتـي.
- کَیَف کانَت الَْمالِبُس ؟ َرخیَصًة َأْم غالَیـًة؟        - ِمثَل إیران. ال فَرَق. لِکِن اْشَتـَریْـنا.

ِة. َـّ ؟                                       - ِاْشَتـَریْـنا ِللَْهدی - فَِلماَذا اْشَتـَریْـُتـنَّ
- ماَذا اْشَتـَریْـِت؟                                            - فُْستاناً َو َعباَءًة.

الَمـِة. - َمبْروكٌ. في أماِن اللِّه.                                  - ُشکْرًا َجزیالً. َمَع السَّ
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- أیَْن َذَهبَْت یا َأبا حمیٍد؟                                   - َذَهبُْت إلَی سوِق النَّجِف.
جالیََّة. - َهِل اْشَتـَریَت َشْیئاً؟                                        - نََعْم؛ ِاْشَتـَریُْت هِذِه الْـَمالِبَس الرِّ

- َمالِبُس َجمیلٌة! َأَذَهبَْت َوْحَدَك؟                        - ال؛ َذَهبُْت َمَع َأْصـِدقائـي.
- کَْیَف کانَت الَْمالِبُس؛ َرخیَصًة َأْم غالَیـًة؟           - ِمثَل إیران. ال فَرَق. لِکِن اْشَتـَریْـنا.

ِة. َـّ - فَِلماَذا اشَتـَریْـُتْم؟                                            - ِاْشَتـَریْـنا ِللْـَهدی
- ماَذا اْشَتـَریْـَت؟                                              - َقمیصاً و ِسْرواالً. 

الَمـِة. - َمبْروكٌ. في أماِن اللِّه.                                     - ُشکْرًا َجزیالً. َمَع السَّ

 فعل ماضی )3(

؟                         ماذا َأکَـلِْت؟                           ماذا َقَرْأَت؟                                أیَن َذَهبُْتم؟                           أیَن َرَجْعُتـنَّ
       َذَهبْنا إلَی الّسوِق.                  َرَجْعنا إلَی الُْفنُدِق.                   أکَلُْت التُّّفاَح.                         َقَرْأُت أْشعارًا.
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 بدانیم 
1. به مقایسٔه جمله های فارسی و عربی زیر دّقت کنید.

ما انجام دادیم.نَْحُن فَـَعـلْـنا.من انجام دادم.أنا فَـَعـلْـُت.

                                                                       
                  أنا کَـَتـبْـُت ِرسالَـًة ِلَصدیقي.                          نَْحُن َرفَْعـنا َعلََم إیراَن ِبافِْتخاٍر.  

2. دو فعل »فَـَعـلْـُت« و »فَـَعـلْـنا« برای مذکّر و مؤنّث یکسان است؛ مثال:
الَْولَـُد:  »أنا َرَجـْعـُت.«          الِْبنْـُت:  »أنا َرَجـْعـُت.«   

األَوالُد: »نَْحُن َجـلَـْسـنا.«       الْبَـناُت: »نَْحُن َجـلَـْسـنا.«
 آیا می توانید تشخیص دهید گویندٔه این جمله ها مذکّر است یا مؤنّث؟ 

ْرَس. َأنا ِاْشَتَریُْت َجّواالً.  نَْحُن َقَرْأنا الدَّ

التَّمارین
ُل: زیر فعل های ماضی خط بکشید ؛ سپس هر جمله را ترجمه کنید. التَّْمریُن األَوَّ

ُّها الُْمساِفروَن َأ َذَهبْـُتم إلَی الُْفنُْدِق؟ - ال.َذَهبْنا إلَی الّسوِق.  .......................................................................... 1. َأی
               ........................................................................................ 2. ماذا َغَسلِْت؟ - َغَسلُْت َمالِبسي َو َمالِبَس ُأْسَرتـي. 

3. ِمْن أیَْن أَخْذَت َقمیَصـَك؟ - َأَخْذتُُه ِمْن هُناَك.    ................................................................................................
......................................................................................... ؟ - ِاْشَتـَریْـنا فُْستاناً َو َعباَءًة.      4. ماذا اْشَتَریْـُتـنَّ

ُس الْفاِرسیَِّة. ......................................................................................          ُس الْفاِرسیَِّة جاَء َأِم الَْعَربیَِّة؟ - ُمَدرِّ 5. َأ ُمَدرِّ
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التَّْمریُن الّثاني: ترجمۀ ناقص را کامل کنید.

جوِع؟                   آیا به دوستت .................................   ...................................؟  1. َأ َسَمْحِت ِلَصدیَقِتـِك ِبالرُّ
ـَبـوا ُدروَسـُهْم.              ...................دانشجویان، درس هایشان را .............................   2. هؤالِء الطُّاّلُب، کَت

3. أولِئـَك الْبَـناُت، َقَرْأَن ِکتاَب ِعلِْم النُّجوِم.      ...................دختران، کتاب ستاره شناسی را ........................     
4. َرَجْعـُت إلَی ُغرفَتي بَْعَد َدقیَقَتیِن.                  پس از دو دقیقه .................................................................

5. لَِعبْنا َمَع َأْصِدقاِئنا في الَْحدیَقِة.                       با ..................................... در باغ ........................................

التَّْمریُن الّثالُِث: گزینۀ درست را انتخاب کنید.

  َجلَسا    َجلََسـتا  1. الْـَمْرَأتاِن .................................َجنَْب الِْجداِر. 
   َسِمعـا    َسِمْعـنَ  ِسـِهما.  2. الَْولَداِن .................................کاَلَم ُمَدرِّ
 َسأَلْـُت    َسألْـنا  ْرِس.  3. نَْحُن .................................َحْوَل الدَّ

   َذکَْرتُـما    َذکَْرتُم  4. َهْل .................................َصدیَقکُما؟ 
 َأکَلْنا    َأکَلَْت  5. أ أنَت .................................ِمَن الْـَفواِکـِه؟ 
 َشِربْـُت    َشِربِْت  6. أنا .................................ماًء باِردًا. 

التَّْمریُن الّرابُِع: جدول را با کلمات داده شده کامل کنید؛ سپس رمز را بنویسید.

ة  َقمیص  َذَهبْنا – َرخیص  تَعاُرف  َأکَلُْت  طُـاّلب – َألْفاِن َذکَْرنا – َأْرض – َغَسلْنا  َرَجْعـُت  َرفَْعُت  َجدَّ
1. دانشجویان   2. دو هزار  3. رفتیم  4. آشنایی  5. ُشستیم  6. برگشتم  7. خوردم  8. پیراهن  9. باال بردم

10. یاد کردیم  11. ارزان  12. زمین  13. مادربزرگ   

رمز 

رمز :  ..................................................................................
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ْرُس الّراِبَع َعَشَر »14«  الدَّ

َأجاَب: جواب داد   
إذا: هرگاه، اگر   

َأراِذل: فرومایگان   
َأفاِضـل:شایستگان   

بََحَث َعْن: دنباِل...گشت   
بَِقَي: ماند   
: سپس    ثُمَّ

َحَصـَد: درو کرد   
َخَرَج: بیرون رفت   

ُخْسران: زیان   
َدَخَل: داخل شد   

َدَفـَع: پرداخت کرد   
َرَفَع: برداشت،بلند کرد   

َزَرَع: کاشت   

َسلَِم: سالم ماند   
َصـِعَد: باال رفت   

طَلََب: درخواست کرد   
ُعـْدوان: دشمنی   

َعْن: از   
قاَل: گفت   

َقـُرَب ِمْن: نزدیک شد به  

َقصیر: کوتاه   
َملَـَك: فرمانروا شد   

َمْن: هرکس
َوَجَد: پیدا کرد   
َوَصَل: رسید   

َهلَـَك: هالک شد

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

ُة َهبیَّ الُْجَمالُت الذَّ
کاَن یاِسٌر َمَع أْصـِدقاِئـِه. هُم لَِعبوا في الَْمدَرَسِة. َرَجـَع یاِسٌر إلَی الْبَْیِت بَْعَد الظُّهِر. هَو طََرَق باَب الَْمنِْزِل. َسِمَعْت ُأمُّـُه 

َصْوَت الْباِب ثُـمَّ َذَهبَْت َو فَـَتَحت الْباَب َو َسأَلَْتـُه: 
»کَْیَف حالُـَك؟« أجاَب الَْولَُد: »أنا ِبَخْیـٍر.« 

رِس. َشِرَب الَْولَُد الْماَء َو َجلََس ِلاْلسِتراَحِة. ثُـمَّ فََتَح َحقیبَـَتـُه َو بَـَدَأ ِبِقراَءِة الدَّ
َسألَْتُه ُأمُّـُه: »ما هَي واِجباتُـَك؟« 

َهبیَِّة.« أجاَب یاِسٌر: »ِحْفُظ هِذِه الُْجَمالِت الذَّ

»إذا َمـلَـَك األَراِذُل، َهلَـَك األَفـاِضـُل.«، 
ْجِربَـُة فَْوَق الِْعلِْم.« »َمـْن َزَرَع الْـُعْدواَن ؛ َحَصَد الْـُخْسراَن.«، »التَّ

»َخْیـُر الّناِس، أنْـَفـُعـُهْم ِللّناِس.«، 

ِر، َقـصیـٌر.«          »الُْمْسِلُم، َمْن َسِلَم الّناُس ِمْن ِلساِنـِه َو یَـِدِه.«، »ِلساُن الُْمَقـصِّ
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   آهنگ تلّفظ فعل ماضی

 بدانیم 
آهنگ تلّفظ فعل های أَخَذ، بََحَث، َجلََس، َخَرَج، َدَخَل، َدفََع، َذکََر، َرفََع، فََتَح و کََتَب »فَـَعـَل« است.

آهنگ تلّفظ فعل های َسِمَع، َشِرَب و لَِعَب »فَـِعـَل« است.
آهنگ تلّفظ فعل َقـُرَب نیز »فَـُعـَل« است. 

اّما آهنگ تلّفظ همٔه فعل ها »فََعَل«، »فَِعَل« و »فَُعَل« نیست؛ مانند: َأجاَب، ِاْشَتـَری، قاَل، جاَء
امسال فقط با صرِف فعل های شبیِه »فََعَل«، »فَِعَل« و »فَُعَل« آشنا می شوید.

 فّن ترجمه 
فعل های ماضی را در جمله های زیر می توان به دو شکل ترجمه کرد و هر دو درست است.

1- إذا َملَـَك اأْلَراِذُل، َهلَـَك اأْلَفـاِضـُل.         
 .الف. هرگاه فرومایگان فرمانروا شدند ؛ شایستگان هالک شدند

      .ب. هرگاه فرومایگان فرمانروا شوند ؛ شایستگان هالک می شوند

2- َمْن َزَرَع الْـُعْدواَن ؛ َحَصَد الْـُخْسراَن.      
                         .ب. هرکس دشمنی بکارد ؛ زیان درو می کند				  الف. هرکس دشمنی کاشت ؛ زیان درو کرد

 اکنون شما این جمله ها را ترجمه کنید.
َمْن طَـلََب َأخاً ِبال َعیٍب ؛ بَـِقَي ِبال َأٍخ.                        .....................................................................................................

َمْن َرفََع َحَجرًا َعِن الطَّریِق ؛ کََتَب اللُه لَُه َحَسَنًة.      .................................................................................................

التَّمارین
ُل: کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید.  ) =، # ( التَّْمریُن األَوَّ

أجاَب  ......  َسأََل
َرَجَع  .........  َذَهَب
َرخیَصة ...... غالَیة

ُعـْدوان ....... َصداَقة
باِرد ............. حاّر

ُعـْدوان ........ َعداَوة

جاِهل ........ عاِلم
أفَضل ........ َخْیر

َخَرَج .......... َدَخَل

َأراِذل ........ َأفاِضل
ِبدایَـة ........... ِنهایَـة
َخلَْف ......... َوراَء 
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التَّْمریُن الّثاني: کلمۀ ناهماهنگ در هر مجموعه کدام است؟ چرا؟

          واِلدة          واِلد           َأخ         ُأْخت            1. َعلَم
         ِلسان           َوْجه          ماء              یَد          2. َرأس

     ِسْروال         َعباَءة       َجّوال       فُْستان       3. َقمیص
      ُغرفَة         ِجدار         باب           ناِفَذة         4. َقصیر
     َأکْبَـر          َأقْدام      َأَحّب           َأنَْفع        5. َأفَْضل

التَّْمریُن الّثالُِث: با توّجه به معنا، با کلمات پراکنده جمله بسازید.
 1. بََحثوا َعْن، هُْم، الْکیمیاِء، کُُتِب       آنان به دنبال کتاب های شیمی گشتند.

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

کُْم، َأنُتْم، َدَخلُْتْم، َأ                 آیا شما وارد کالستان شدید؟  2. َصفَّ
.......................................................................................................................................................................................

التَّْمریُن الّرابُِع: بخوانید و ترجمه کنید.                                  

َجَرِة.               هُْم قالوا َسِمْعنا َصْوتَـَك.                                   یحاَن.                هُما َصِعدا فَْوَق الشَّ          الَْفاّلُح َزَرَع الـرَّ

        هـَي َرفََعـْت َعلََم إیران.           الَْفـاّلَحتاِن َحَصَدتا الَْمْحصوَل.         هُنَّ نََجْحـَن في الُْمسابَـَقِة.                                       
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کُْم.                                                      أنَت بََحثْـَت َعن الْکُُتِب.                 أنُتما َوَجْدتُـما کَنْـزًا .             أنُتْم َخَرْجـُتْم ِمْن َصفِّ

                                                             . کُنَّ       أنِت َوَصلْـِت إلَی الْبَْیِت.               أنُتما َذکَْرتُـما َصدیَقَتکُما.               أنُتـنَّ َدَخلْـُتـنَّ َصفَّ

                                أنا َقُربْـُت ِمَن الْـَقریَـِة.              نَْحُن َدفَْعـنا ِحسابَـنا.
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ْرُس الْخاِمَس َعَشَر »15«  الدَّ

آلَِهـة: خدایان »مفرد:إلـه«   
َأْمثال:مثل ها »مفرد:َمثَل«   

ُحدود: مرز،مرزها  
َحِزَن: غمگین شد   

 َحِفَظ:حفظ کرد 
»َحِفظَکُُم اللُه: خدا شما را حفظ کند.«   

  َشَعَر بِـ : احساِس...کرد    
  َصْدر: سینه   

  َصنََع: ساخت   
  َضَرَب: زد   

  َعبَـَر: عبور کرد   
  َعَرَف: شناخت   

  َعْفوًا: ببخشید   
  َفِرَح: خوشحال شد   

  َقطََع: بُرید   
  لَِبَس: پوشید   
  ما: حرف نفی 

     »ما َعَرفُْت: نشناختم«   

  نَِسَي: فراموش کرد   
  نََصَر: یاری کرد   

  َوَقـَع: افتاد   
  َوَقَف: ایستاد

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

فـي الُْحـدوِد
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الُم. َمْن أنِت؟ الُم َعلَیـَك یا َعزیزي.            ُمحِسن :   َعلَْیـِك السَّ ة :   ألو. السَّ الَجدَّ
تَـَك؟!                    ُمحِسن :   َعْفوًا؛ ما َعَرفُْت َصوتَـِك. کَیَف حالُـِك؟ ة :   کَْیَف ما َعَرفَْت َجدَّ الَجدَّ

نا ِبـَخْیـٍر. ة :   أنَا ِبَخیـٍر َو کَْیَف حالُکُم؟                     ُمحِسن  :   کُـلُـّ الَجدَّ
ة :   أیَْن َوَصلُْتُم اآْلَن؟                                ُمحِسن :   َوَصلْنا إلَی َمدینِة ِمْهران في الُْحدوِد اْلیرانیَِّة. الَجدَّ

. َُّهما جاِلساِن َعلَی الْکُْرسيِّ ة :   أیَْن الْواِلُد َو الْواِلَدة؟                           ُمحِسن :   إن الَجدَّ
ة :   َهْل هُما ِبَخْیـٍر؟                                   ُمحِسن :   نَـَعْم؛ الَْحْمُد ِللِه. الَجدَّ

الَمِة.                   ُمحِسن :   ُشکْرًا َجزیالً. إلَی اللِّقاِء. ة :   َحِفظَکُُم اللُه. َمَع السَّ الَجدَّ

 بدانیم 
فعل ماضی با حرف »ما« منفی می شود ؛ مانند: »کََتَب : نوشت«   »ما کََتَب: نــنوشت«

 اکنون شما این فعل ها را ترجمه کنید.
ما نَظََر : ......................................    ما َعِلْمَن : ......................................     ما َوَصلوا : ......................................    

التَّمارین
ُل: ترجمه کنید. التَّْمریُن األَوَّ

1.   َأ َأنْـَت فََعلَْت هذا ِبآِلَهِتنا یا إبْراهیُم   أنبیاء/62         ........................................................................

2.   َضَرَب لَنا َمثاَلً َو نَِسَي َخلَْقُه    یاسین/78                ........................................................................
3.   کَْیَف َضَربوا لَـَك اأْلَْمثاَل    فرقان/ 9                    ........................................................................ 

ٌة«.                        ........................................................................ َـّ 4. قالَْت َسعیَدُة: »أنَـا  تَبْریزی
ِه.                           ........................................................................ 5. َصْدُر الْعاِقِل، ُصنْدوُق ِسرِّ

6. أنُتْم َصِعْدتُْم فَْوَق الَْجبَِل.                              ........................................................................
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التَّْمریُن الّثاني: کلمات مرتبط در ستون »الف« و »ب« را به هم وصل کنید.

بالف
الُْفْستاُن

الِْعلُْم

نیا الدُّ

الُة الصَّ

النِّْسیاُن

ؤاُل السُّ

َمزَرَعُة اآلِخَرِة

کَنْـٌز

ِمْن َمالِبِس النِّساِء

آفَـُة الِْعلِْم

 ِمفتاُح الِْعلِْم

َعموُد الّدیِن

التَّْمریُن الّثالُِث: هر جمله را با توّجه به تصویر ترجمه کنید.

                           هَو َوَقَع َعلَی اأْلَرِض.             هُما َقطَعا الَْخَشَب.                هُْم َعبَـروا الَجبَـل.          

                          َأ هَي نَسَیْت َشیئاً؟              هُما َشَعَرتا ِبااْلفِتخاِر.     الفاِئـزاُت َوَقْفَن أِلْخِذ الَْجواِئـِز.
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َك َشریٌف.     أنُتما َجَمْعُتما األَْخشاَب.           أنُتْم َصَنْعُتْم بَیتاً.           َـّ                      أنَت نََصْرتَـُه. أِلَن

                            َأ لَِبْسِت الَْعباَءَة؟                  أنُتما بَـقْیُتما في الّسوِق.          َهْل َعَرفْـُتـنَّ الُْمَعلَِّمَة؟  

                                                 أنا َحِزنُْت َقلیالً.                         نَْحُن فَِرْحنا کَثیـرًا.
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ْرُس الّساِدَس َعَشَر »16«      الدَّ

أبَْیض: سفید   
ِاثْنَـین: دوشنبه   

َأَحـد: یکشنبه   
َأْحَمر: سرخ   
أْخَضر: سبز   

أربِعاء: چهارشنبه   
َأْزَرق: آبی   

َأْسَود: سیاه   
إِشاَرة َحْمراء: چراغ قرمز   

أْصَفر: زرد   
َأْمِس: دیروز   

َأْوراق: برگ ها »مفرد:َوَرق«   
أّي: کدام،چه   

ثاُلثاء: سه شنبه   

َجـّو: هوا    
حاّر: گرم  

َحیاة: زندگی    
َخریف: پاییز   

َخمیس: پنجشنبه   
َربیع: بهار   

َسبْت: شنبه   

َسحاب: ابر   
ِشتاء: زمستان   

َصیْف: تابستان   
َغدًا: فردا   

ُغراب: کالغ   
لَْون: رنگ »جمع:ألْوان«

نَـْملَة: مورچه

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

األیّاُم َو الُْفصوُل َو األلواُن
ؤاِل َعِن األّیاِم َو الُْفصوِل َو األلْواِن. ُس بِالسُّ ُس؛ بَْعَد َدقائَِق بَـَدَأ الُْمَدرِّ ؛ ثُمَّ جاءَ الُْمَدرِّ فَّ الطُّالُّب َدَخلوا الصَّ

ما هَي أیّاُم اأْلُْسبوِع؟ س:  الْـُمَدرِّ
الثـاء، اأْلرِبـعاء، الَْخمیس، الُْجُمَعة. ثَنـْیـن، الثُـّ بْـت، اأْلَحـد، ااْلِ یَْوُم السَّ الطّاِلُب : 

َنِة؟ َو ما هَي فُصوُل الـسَّ س :  الْـُمَدرِّ
تاُء.  یُف َو الَْخریُف َو الشِّ بیُع َو الصَّ الـرَّ الطّاِلب: 
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نَحُن في أيِّ یَـْوٍم و فَْصٍل؟ س:  الْـُمَدرِّ
بیِع. الَْیـوُم یَوُم األْرِبعاِء َوالَْفصُل فَْصُل الرَّ الطّاِلب: 

کَیَف الَْجوُّ في کُـلِّ فَْصٍل؟ س:  الْـُمَدرِّ
بیُع فَْصُل الَْجماِل َو الَْحیاِة الَجدیَدِة.  بیِع ُمعَتِدٌل. الـرَّ الَجـوُّ في الرَّ الطّاِلب: 

یُف حـارٌّ و فَْصُل الَْفـواِکِه اللَّذیَذِة َو الَْخریُف ال حارٌّ و ال باِرٌد.                                  الصَّ
تاُء باِرٌد.                                  َو فَْصُل ُسقوِط أوراِق األْشجاِر َو الشِّ

ما هَي األَلـواُن؟ س:  الْـُمَدرِّ
األْسَوُد َو األبَْیُض َواألْحَمُر َو األْخَضُر َو األْزَرُق َو األْصَفُر. الطّاِلب: 

ما هَو الِْمثاُل ِلهِذِه األلْواِن؟ س:  الْـُمَدرِّ
َجُر أْخَضُر َو الْبَْحُر أْزَرُق َو الَْمـوُز أْصَفُر. ّماُن أْحَمُر َو الشَّ حاُب أبَْیُض َو الرُّ الُْغراُب أْسَوُد َو السَّ الطّاِلب: 

ِة اْلْسالمیَّـِة اْلیرانـیَِّة؟ َـّ ما هَي ألْواُن َعلَِم الُْجْمهوری س:  الْـُمَدرِّ
األْخَضُر َو اأْلبْـَیُض َو اأْلْحَمُر. الطّاِلب: 
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   بدانیم 
گاهی کلمه های »أْسَود، أْحَمر، أْزَرق، أْخَضر، أبَْیض و أْصَفر« به شکل زیر به کار می روند:

) )دانستِن علّت این تغییر فعالً ضرورت ندارد  َسْوداء، َحْمراء، َزْرقاء، َخْضراء، بَـْیضاء و َصْفراء.
 اکنون شما جملٔه زیر را ترجمه کنید.

ْرقاُء َو الَْقْریَـُة الَْخْضراُء َجمیلَتاِن.                  ........................................................................ ماُء الـزَّ السَّ

التَّمارین
ُل: در جای خالی گزینۀ مناسب بنویسید. التَّْمریُن األَوَّ

 ااِلثـَنـْیـِن    األََحـِد  بِْت َو َغدًا یَْوُم ..................  1. الَْیوُم یَوُم السَّ
 األْرِبعاءِ    الَْخمیِس  2. َأْمِس کاَن یَْوَم الثُّالثاِء. الَیْوُم یَْوُم .................. 
 الَْخریِف    بیِع  الرَّ ُل الُْفصوِل فَْصُل  ..................  3. أوَّ
 باِردٌ               ٌّحار تاُء فَْصٌل ..................  4. الشِّ

التَّْمریُن الّثاني: ترجمه کنید.

ماِء، أْزَرُق.               .............................................................................................   1. لَوُْن السَّ
2. أْوراُق اأْلْشجاِر، َخْضراُء.      ............................................................................................. 

3. لَوُْن الَْموِز، أْصَفُر.                .............................................................................................      
حاِب، أبَْیُض.           .............................................................................................               4. لَوُْن السَّ

5. لَوُْن الْـُغراِب، أسَوُد.             .............................................................................................    
ّماِن، َأْحَمُر.                              ............................................................................................. 6. لَوُْن الـرُّ

7. »إنَّ الَْیوَم َعَمٌل َو ال ِحساٌب َو َغدًا ِحساٌب َو ال َعَمٌل. « ...............................................................................
8. العاِقُل، صاِبٌر ِعنَد ُمشاَهَدِة اْلشاَرِة الَْحْمراِء في الّشاِرِع................................................................................
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التَّْمریُن الّثالُِث: متضاّد کلمات زیر را از داخل کمانک پیدا کنید و بنویسید. 

)َغدًا - َحِزَن - َأبـْـَیض - َمْوت(
َأْسَود # ...................         َأْمِس # ...................      َحیاة # ...................          فَِرَح # ...................  

التَّْمریُن الّرابُِع: ترجمه را کامل کنید.

َسِلما:      ...........................         َسِلـَم: سالـم ماند  َقطَْعَن :  ...........................    َقطََع: بُرید 
َشَعْرَن:   ...........................     َشَعَر: احساس کرد  َضَربَْت:   ...........................    َضَرَب: زد 

َحِزنوا:    ...........................            َحِزَن: غمگین شد  لَِبْسُتما:   ...........................    لَِبَس: پوشید 
نََصْرنا:   ...........................            نََصَر: یاری کرد  َسأَلَْت:     ...........................    َسأََل: پرسید 

  ...........................   : فَِرْحـُتنَّ   فَِرَح: خوشحال شد  َصَنْعُتْم:  ...........................    َصَنَع: ساخت 
َوَقْفِت:     ...........................   َوَقَف: ایستاد  َعَرفَتا:        ...........................    َعَرَف: شناخت 
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ْرُس الّساِبَع َعَشَر »17«      الدَّ

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

زیَنـُة الْباِطِن 
َُّة« َو اأْلْسماكُ خاِئفاٌت ِمنْها. هَي کانَْت َوحیدًة داِئـماً.في  َمَکُة الَْحَجری کانَْت فـي بَْحٍر کَبیٍر َسَمکٌة َقبیَحٌة ِاسُمها »السَّ
بََکِة. ما جاَء أَحٌد  ّیادیَن جاؤوا َو َقَذفوا َشبََکـًة کَبیَرًة في الْبَْحِر. َوَقَعت اأْلْسماكُ في الشَّ یَوٍم ِمَن اأْلیّاِم، َخْمَسٌة ِمَن الصَّ
بََکِة َو َحِزنَْت َو َذَهبَْت ِلَنجاِة األْسماك. َقطََعت  َُّة َسِمَعْت َأْصواَت اأْلْسماك. فََنظََرْت إلَی الشَّ َمَکُة الَْحَجری ِللُْمساَعَدِة. السَّ
ّیادوَن أَخذوها.کانَت  بَکة َو الصَّ َُّة في الشَّ َمَکُة الَْحَجری بَکَة ِبُسرَعٍة َو األْسماكُ َخَرْجَن َو َهَربَْن َجمیعاً. فَـَوَقَعت السَّ الشَّ

 . بََکـِة ِلَنجاِتِهنَّ َة َوَقَعْت في الشَّ َـّ َمَکَة الَحَجری اأْلْسماكُ َحزیناٍت؛ أِلنَّ السَّ

َّها کانَْت َقبیَحًة ِجّدًا فَخافوا ِمنْها.  ـّیادیَن. هُْم أَخذوها َولِکنَّـُهم َقَذفوها في الْماء؛ أِلن األَْسماكُ نَظَْرَن إلی َسفینِة الصَّ
األْسماكُ فَِرْحـَن ِلَنجاِتها َو نَظَْرَن إلَیها ِبابْـِتساٍم َو َعِلْمَن َأنَّ َجماَل الْباِطِن َأفَْضُل ِمْن َجماِل الظّاِهِر.

قاَل َعليٌّ )ع(: »زینَـُة الْباِطِن، َخیْـٌر ِمْن زینَـةِ الّظاِهـِر.«

ِابِتسام: لبخند 
أَحد: کسی 

: که  َأنَّ
بَْل: بلکه 

ِجّدًا: بسیار 

َحزین: غمگین 
خاَف: ترسید 

خائف: ترسیده،ترسان
َسَمـك: ماهی »جمع: َأْسماك« 

ٌة:سنْگ ماهی  َسَمکٌَة َحَجریَّ

َشبَکَة: تور 
: دانست که«  َعلَِم: دانست »َعِلَم َأنَّ

َفـ : پس 
َقبیح: زشت 

َقَذَف: انداخت 

: ولی   لکِنَّ
نَظََر: نگاه کرد 

َوحید : تنها 
َهَرَب: فرار کرد 
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التَّمارین
ُل: با توّجه به متن درس، کدام جمله صحیح و کدام غلط است؟ التَّْمریُن األَوَّ

ُة َوحیَدًة.                          َـّ َمَکُة الَْحَجری 1. کانَت السَّ
ُة َذَهبَْت ِلَنجاِة األَْسـماك.       َـّ َمَکُة الَحَجری 2. السَّ
ُة َصغیَرًة َو َجمیلًة.          َـّ َمَکُة الَْحَجری 3. کانَت السَّ

ِة.         َـّ َمَکِة الَْحَجری ّیـادوَن ما خافوا ِمَن السَّ 4. الصَّ

التَّْمریُن الّثاني: با توّجه به متن درس به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. )در یک یا دو کلمه(

1. َمْن َقَذَف َشبََکـًة في الْماِء؟                         .............................................................................................
فیَنِة؟           ............................................................................................. 2. کَْم َصّیادًا کاَن في السَّ
ُة؟           ............................................................................................. َـّ َمَکـُة الَْحَجری 3. َأیَْن َوَقَعت السَّ
4. َهْل زیَنُة الظّاِهِر َخْیٌر ِمْن زیَنِة الْباِطِن؟        .............................................................................................

التَّْمریُن الّثالُِث: مانند نـمونه ترجمه کنید.

      ......................... َهِربا:    َهَرَب: فرار کرد   ......................... َدفَْعـَن:    َدفََع: پرداخت 
  ......................... َسِلْمَن:    َسِلَم: سالم ماند   ......................... ما َعِلَم:    َعِلَم: دانست 

         ......................... َوَقَعْت:    َوَقَع: افتاد   ......................... َقَذفْـُتما:    َقَذَف: انداخت 
                 ......................... مانََصروا:    نََصَر: یاری کرد   ......................... مانَظَْرنا:    نَظََر: نگاه کرد 

  .........................  : َعبَـْرتُـنَّ   َعبََر: عبور کرد   ......................... ماَقطَْعُتْم:    َقطََع: بُرید 
  ......................... َذکَْرِت:    َذکََر: یاد کرد  ما َضَربَتا: .........................    ما َضَرَب: نزد 

التَّْمریُن الّرابُِع: در یک کار گروهی تحقیق کنید و جملۀ زیبایی را به عربی یا فارسی در بارۀ نتیجۀ 
اخالقی متن درس بیابید.
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ْرُس الثّاِمَن َعَشَر »18«      الدَّ

اْلُمْعَجم: واژه نامـه

الْخالُص في الَْعَمِل
کاَن نَّجاٌر َو صاِحُب َمصَنٍع َصدیَقیـِن. في یَوٍم ِمَن األیّاِم، قاَل النَّـّجاُر ِلصاِحِب الَْمْصَنِع: »أنا ِبحاَجٍة إلَی التَّقاُعِد.« 
أجاَب صاِحُب الَْمصَنِع: »َولِکنَّـَك ماِهٌر في َعَمِلـَك َو نحُن ِبحاجٍة إلَیـَك یا َصدیقي.« النَّّجاُر ماَقِبَل. لَّما َرَأی صاِحُب 

الَْمْصَنِع إْصراَرُه ؛ َقِبَل َو طَـلََب ِمنُْه ُصنْـَع بَیٍت َخَشبّيٍ کَـآِخـِر َعَمِلـِه في الَْمْصَنِع. 
َذَهَب النّجاُر إلَی الّسوِق ِلِشراِء الَْوساِئِل ِلـُصنِْع الْبَیِت الَْخَشبيِّ الَْجدیِد. هَو اْشَتـَری َوساِئَل َرخیصًة َو َغیَر ُمناِسبٍة 

َو بََدَأ ِبالَْعَمِل لِکنَُّه ماکاَن ُمِجّدًا. ما کانَْت أْخشاُب الْبَْیِت َمْرغوبَـًة.
بَْعَد َشْهَریِْن َذَهَب ِعنَْد َصدیِقِه َو قاَل لَُه: »هذا آِخُر َعَملي.« جاَء صاِحُب الَْمْصَنِع َو أْعطاُه ِمْفتاحاً َذَهبّیاً َو قاَل لَُه: 

َك َعِملَْت ِعنْدي َسَنواٍت کَثیـَرًة.« َـّ ٌة لَـَك ؛ أِلن َـّ »هذا ِمْفتاُح بَیِتـَك. هذا الْبَْیُت َهدی
نَِدَم النَّّجاُر ِمْن َعَمِلِه َو قاَل في نَـْفِسِه: »یالَْیـَتـني َصَنْعُت هذا الْبَْیَت َجیِّدًا!«

قاَل َرسوُل اللِه )ص(: »َرِحَم اللُه اْمـَرًأ َعِمَل َعَمالً َفـأَتْـَقـنَـُه.«

َأتْـَقَن: محکم انجام داد   
َأْعطَی: داد »َأْعطاُه: به او داد«   

تَقاُعد: بازنشستگی  
َجیِّدًا: خوب، به خوبی  

َرَأی: دید  

َرِحَم: رحم کرد 
    »َرِحَم اللُه: خدا رحمت کند«  

َسنَوات:سال ها )مفرد:َسَنة(  
ِشراء: خریدن  

ُصنْـع: ساختن  

َعِمَل: انجام داد،کار کرد
قاَل في نَْفِسِه: با خودش گفت  

َقِبَل: پذیرفت  
کَـآِخِر َعَملِِه: به عنوان آخرین کارش  

لَّما: هنگامی که  

لَْیَس: نیست  
ُمِجّد: کوشا  

َمْصنَع: کارخانه  
نَِدَم: پشیمان شد  

یالَْیتَني: ای کاش من  
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ُل: با توّجه به متن درس، کدام جمله صحیح و کدام غلط است؟ التَّْمریُن األَوَّ

1. َقِبَل صاِحُب الَْمْصَنع تَقاُعـَد النَّـّجار أِلَنّـُه کاَن َضعیفاً.         
                       . 2. کاَن النَّـّجاُر ُمِجّدًا في ُصنْـِع الْبَْیِت الَْخَشبيِّ

ًَّة ِللنَّـّجاِر.                                   3. کاَن الْبَْیُت الَْخَشبيُّ َهدی
4. کاَن النَّـّجاُر َقویّاً َو ماِهـرًا.                                            
5. ما نَِدَم النَّـّجاُر ِمْن َعَمِلِه.                                               

التَّْمریُن الّثاني: کدام کلمات جمع مکّسر هستند؟ )شش کلمه(

َشْهَریْـِن - َأْخشاب - َوساِئـل - ِمْفتاح - إْخَوة - بَساتین - خاِئفات - َصّیادوَن - ِحجاَرة - َأْرِبعاء - ُصفوف  تَـقاُعد

التَّْمریُن الّثالُِث: با توّجه به مثال ترجمه کنید.

      ......................... َقِبال:  	 َقِبَل: پذیرفت   ......................... َرِحْمَن :    َرِحَم : رحم کرد 
  ......................... َدَخلَْن:  	 َدَخَل: داخل شد   ......................... َحِفظَْت:    َحِفَظ: حفظ کرد 

......................... َذکََرْت:  	 َذکََر: یاد کرد   ......................... بََدْأتُـما:    بََدَأ: آغاز کرد 

......................... َعبَْرنا:  	 .........................                   َعبََر: عبور کرد  طَلَبَتا:    طَلََب: درخواست کرد 
  .........................  : َصَنْعُتـنَّ 	 َصَنَع: ساخت   ......................... َعِملُْتم:    َعِمَل: کار کرد 
  ......................... نَِدْمِت:  	  نَِدَم: پشیمان شد  ......................... َضَربُْت:    َضَرَب: زد 

التَّْمریُن الّرابُِع: با توّجه به متن درس به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. )در یک یا دو کلمه(

1. َمْن َأْعطَی ِمْفتاحاً َذَهبّیاً إلَی النَّّجاِر؟    ........................................................................................................
2. َأیَْن َذَهَب النَّّجاُر ِلِشراِء الَْوساِئِل؟      .........................................................................................................
3. َهْل کاَن صاِحُب الَْمْصَنِع ِبحاَجٍة إلَی النَّّجاِر؟.............................................................................................
4. ماَذا اْشَتَری النَّّجاُر ِلُصنِْع الْبَْیِت؟              .............................................................................................
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ْرُس الّتاِسَع َعَشَر »19«     الدَّ

ِابْـِتساَمٌة

غیُر:  َمْن هَو »حاِفٌظ«؟         األَُخ الَْکبیُر:  هَو عاِلٌم.               األُّم:  ال؛ هَو شاِعٌر.   األَُخ الصَّ
َّها في خوِزستان. َّها في بوِشهر.           األُّم:  ال؛ إن غیُر:  َأیَْن َمدیَنُة »ِدْزفول«؟         األَُخ الَْکبیُر:  إن األَُخ الصَّ

غیُر:  کَْم َعَدُد ُمُدِن إِیران؟        األَُخ الَْکبیُر:  تَقریباً َسبْعوَن َمدیَنًة.     األُّم :  ال؛ َأکْثَُر ِمْن َألِْف َمدیَنٍة. األَُخ الصَّ
ماُء َزْرقاُء َحقیَقًة؟ األَُخ الَْکبیُر:  نََعم.                           األُّم :  ال؛ لَیَسْت َزْرقاَء في الَْحقیَقِة. غیُر:  َهِل السَّ األَُخ الصَّ

. غیُر:  ِلَمْن هِذِه الّصوَرُة؟           األَُخ الَْکبیُر:  هِذِه صوَرُة ِفردوسّي.   األُّم :  ال؛ هِذِه صوَرُة الّرازيِّ األَُخ الصَّ
غیُر:  ماذا في الَْقَمِر؟                األَُخ الَْکبیُر:  فیِه )؟!( األَُخ الصَّ

غیِر. کوَت ِمْن الَْولَِد الصَّ األُمُّ َقطََعت الِْحواَر بَیَن األََخَویِن َو طَلَبَت السُّ
ؤاُل َو َعلَيَّ الَْجواُب. أِلَنّي ُمَعلُِّمُه« لِکنَّ الَْولََد الَْکبیَر قاَل ِلواِلَدِتـِه: »َعْفوًا؛ یا ُأّمي، َعلَیِه السُّ

قالَت الْواِلَدُة: » أنَت ُمَعلٌِّم َعجیٌب!«
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 )1( ٌة  تَـماریُن عامَّ
ُل: ترجمۀ ناقص را کامل کنید. التَّْمریُن األَوَّ

1. ِتْسَعٌة ِمْن َأْصِدقائي نََجحوا في الُْمسابَـَقة.                  نه نفر از .........................  در مسابقه .........................
2. أولِئـَك األُمَّهاُت َوَقْفَن َأماَم باِب َمْدَرَسِتنا.               آن .........................  روبروی دِر مدرسٔه ما ......................... 

3. َأ َأنَت لَِبْسَت َقمیصاً َأْخَضَر َأْمِس؟                           آیا تو .........................، پیراهنی سبز......................... ؟
4. َوَقْفُت في الّشاِرِع؛ أِلنّي َرَأیُْت الشاَرَة الَْحْمراَء.      در خیابان ............... . زیرا من چراِغ قرمز را ..............

5. َوَجْدنا َحقیبًَة َسوداَء في الّسوِق.                             کیفی ......................... در  ......................... پیدا کردیم.

التَّْمریُن الّثاني: پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

بْت1. ِبدایَـُة أیّاِم األُْسبوِع : الثُّالثاءالسَّ
: تاء2. َالَْفْصُل الْحارُّ ْیفالشِّ الصَّ

الَْجمیلالْبَعید3. لَْیَس َقریباً:
الْبُْستانالَسّیاَرة4. فیِه أْشجاٌر کَثیَرةٌ:

ةالَْجّد5. واِلَدُة األُّم: الَْجدَّ

التَّْمریُن الّثالُِث: در هر مجموعه، کدام کلمه از نظر معنی با بقّیه »ناهماهنگ«است؟

1 .  ِبنْت            َولَد        بَْحر           ُأّم            أب
2 .  نَْحُن           إذا          أنا             هَو           أنَت
3 . هاتاِن       هذاِن        َهْل 	 هؤالِء 	 أولِئـَك
4 .  أْزَرق 	أْسَود     أبَْیض       أْحَمر 	   أْعطَی
5 .  تُـّفاح 	 نَـْملَة        َموز          ِعَنب            ُرّمان
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التَّْمریُن الّرابُِع: کدام فعل ماضی برای جای خالی مناسب است؟

 ِاْشَتَریِْت    ِاْشَتَریَْت  1. یا ُأْختي،ِلماذا .........................   هذا الُْفْستاَن الَْقصیَر؟ 
    َأَخْذنَ    َأَخْذتُنَّ  2. فاِئزاُت الُْمسابَـَقِة.........................    َجواِئـَز نَفیَسًة. 
  َوَصلَْت    َوَصَل  3. الّساِئُق .........................    إلَی ِنهایَـِة الطَّریق. 

   َغَسلُْت    َغَسلَْت  َّها.........................      َوْجَهها ِبالْماِء الْباِرِد.  4. إِن
                َوَجْدنَ    َوَجدوا  5. الُْمساِفروَن.........................  ِمْفتاَح ُغْرفَِتِهم. 

التَّْمریُن الْخاِمُس: با توّجه به پاسخ، کدام کلمۀ پرسشی برای جای خالی مناسب است؟

  کَمْ    ما هوَ  1. ........................     اسُم فَْصِل ِبدایَِة الَْمْدَرَسِة؟ - الَْخریُف. 
   ِلـَمنْ    َمنْ  ّیاَرُة؟ - هِذِه، َسّیاَرُة واِلدي.  2.........................     هِذِه السَّ
 َهْل    ما  3. ........................     الَْیوُم َخمیٌس؟ - ال؛ الَیوُم ُجُمَعٌة. 
  َمنْ    کَمْ  4. ........................     َعْمُركَ؟ - ُعْمري، ِاثْناَعَشَر. 
   أَ    َأیْنَ  ٥. ........................     َأنِت سارا؟ - ال؛ َأنا َصفورا. 

التَّْمریُن الّساِدُس: در جای خالی گزینۀ مناسب قرار دهید.

هذا فَـاّلٌح. هَو َحـَصَد الَْمْحصوَل.   
  فَـاّلَحةٌ    فَـاّلحٌ  1. هِذِه.......................... هَي َحَصَدت الَْمْحصوَل. 
 فَـاّلَحتاِن    فَـاّلحاِن  2. هاتاِن .......................... هُما َحَصَدتا الَْمْحصوَل. 
 أنُتم    َأنُتنَّ  َُّتها الَْفـاّلحاُت، َأ .........................  َحَصْدتُنَّ الَْمْحصوَل؟  3. َأی

             َحَصدا    َحَصدوا  4. هؤالِء فَـاّلحوَن. هُم .........................  الَْمْحصوَل. 
 هيَ    َأنَت  ُّها الَْفـاّلُح، َأ .........................  َحَصْدَت الَْمْحصوَل؟  5. أی
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روان خوانی: هر جمله را با صدای بلند بخوانید.
             

یَِّدتاِن. َُّتها السَّ الُم َعلَیکُما أی                         هؤالِء النِّساُء َقویّـاٌت. هُنَّ َحَصدَن الـَمحصوَل.        السَّ
    

                                      أَدُب الـَمرِء َخیٌر ِمن َذَهـِبِه.                       هِذِه الـَمرأُة َجلََست َعلَی األرِض.
     

ِسِهم.                                           أنَا َوَقفُت أماَم باِب بَیتي.                         الـطُـاّلُب َوَقفوا َحوَل ُمَدرِّ
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ْرُس الِْعْشروَن »20«     الدَّ

ِابِْتساماٌت

ُل:َأ َرَأیَْت ِتلْـَك النَّـْملََة فَْوَق الَْجبَِل؟ األَوَّ
الثّاني:ال؛ ما َرَأیُْت. لِکّني َسِمْعُت َصوَت َأقْداِمها. 

َمَکَة َجیِّدًا؟        الطِّْفلَُة:  ال؛ ما َغَسلُتها. الْواِلَدُة:َهْل َغَسلِْت السَّ
َمَکَة في الْماِء کُـلَّ ُعْمِرها. الْواِلَدُة :  ِلماذا ما َغَسلِْتها؟!                 الطِّْفلَُة:  أِلَنَّ السَّ

الطِّْفُل:یا واِلدي، َأنا َرَأیُْت ساِرقاً في التِّـلِْفـزیون.
الْواِلُد:ماذا فََعلَْت یا َولَدي؟

الطِّْفُل:َضَربْـُتُه ِبالَْخَشِب.
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 )2( ٌة تَـماریُن عامَّ
ُل: ترجمۀ ناقص را کامل کنید. التَّْمریُن األَوَّ

1. الاّلِعبَُة الْفاِئـَزُة، َرفََعْت َعلََم إیران َأماَم الّناِس.  بازیکِن...................پرچِم ایران را مقابِل مردم....................
ّماِن َو التُّـّفاِح، في الَْحدیَقِة.     درختاِن انگور و...................  و ...................در باغ هستند.  2. َأْشجاُر الِْعَنِب َو الـرُّ
3. أخي،کََتَب واِجبَُه؛ فَواِلدي، َسَمَح لَُه ِبالُْخروِج.     برادرم، ................... را نوشت؛ پس پدرم به او ................... .
4. َصباَح الَْخیِر یا َصدیقي.کَْیَف حالُـَك الَیوَم؟      ................... ای دوسِت من.  ...................حالت چطور است؟
5. َأیَْن َذَهبُْتْم یا إْخَوتي؟ - َذَهبْنا فَْوَق الَْجبَِل.          کجا ................... ای برادراِن من؟   باالی کوه....................

التَّْمریُن الّثاني: پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

َغدًاَأْمِس1. الَْیوُم الْماضي:
ٍس ِللِْعباَدِة: الْحساناالْعِتکاف2. الُْجلوُس في َمکاٍن ُمَقدَّ

َنة3. ِاثْناَعَشَر َشْهرًا: األُْسبوعالسَّ
الُْخروجالُْحدود4. جمٌع ُمَکّسٌر: 

جاِل: ْروال5. ِمْن َمالِبِس الرِّ الْـُفْستانالسِّ

التَّْمریُن الّثالُِث: در هر مجموعه، کدام کلمه از نظر معنا با بقّیه »ناهماهنگ«است؟

1 .   َأْرِبعاء      ثاُلثاء       یَـْوم      َأَحد     َسبْت
2 . َوحیَدة    َأْربََعة       ثاَلثَة     ِاثْناِن    واِحد
3 .    ِشتـاء   َخریف   َسحاب   َصْیف     َربیع
4 .   تَْحَت    بَـِقَي       َوراَء	  َجنَْب   َحْوَل
5 .   َوْجه     َقـَدم       یَــد      َصْدر    َوَجع
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التَّْمریُن الّرابُِع: کدام فعل ماضی برای جای خالی مناسب است؟

                َأکَلُْتمْ    َأکَلُْتما  ها األَْصِدقاُء، َهْل............ ِمَن الَْفواِکـِه؟  ُـّ 1. َأی
                بَـقیُتنَّ    بَـقیُتما  َفِر؟  ُتها الَْمْرَأتاِن، کَْم یَْوماً............  في السَّ َـّ 2. َأی
                َعَرفْـُتنَّ    َعَرفْنَ  3. یا بَـناُت، َهْل ............  الُْمَعلَِّمَة الَْجدیَدَة؟ 
                َشَعْرنا    َشَعْرتُ  4. َوَقْعُت َعلَی األْرِض َو ............ ِبَوَجٍع في یَـدي. 

  طََرقوا    طََرَقتا  یوُف............  باَب بَْیـِتنا.  5. الضُّ
التَّمریُن الْخاِمُس: کدام کلمۀ پرسشی برای جای خالی مناسب است؟

   َمنْ    کَمْ  1. ............  هَو َخْیُر الّناِس؟          - َأنَفُع الّناِس. 
    ِلـَمنْ    َأیْنَ  َِّة؟         - في ِنهایَـِة هذا الّشاِرِع.  2. ............  سوُق الَْحمیدی
     َهْل    َمنْ  3. ............  هذا الَْولَُد أخوكِ؟      - نََعم.هَو َأخي. 

       أَ    َأیْنَ  4. ............  َأنِت َحلیَمُة؟              - ال. َأنا راضَیُة. 
  ِمْن أیْنَ    َأیْنَ  5. ............  أنُتم؟                        - نَْحُن ِمْن إیران. 
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نَظَْرةٌ إلَی الَْفْصِل الثّاِلِث َو الّراِبِع
نگاهی به فصل سوم و چهارم

ترجمهضمیرمنفصل + فعل ماضی+ ضمیر مّتصل
 .من تکلیفم را نوشتم.أنَـا کََتبُْت واِجبـي

 .أنَت کََتبَْت واِجبَـَك
تو تکلیفت را نوشتی.

أنِت کََتبِْت واِجبَـِك. 

 .ـَـُه هَو  کََتَب واِجب
او تکلیفش را نوشت.

هَي کََتبَْت واِجبَـها. 

   .ما تکلیفمان را نوشتیم.نَْحُن کََتبْنا واِجبَــنا

 .أنُتم کََتبْـُتم واِجبَـکُم
شما تکلیفتان را نوشتید.   .أنُتما کََتبْـُتما واِجبَـکُما

   . أنُتنَّ کََتبْـُتنَّ واِجبَـکُنَّ

.هُم کََتبوا واِجبَـُهم

ایشان تکلیفشان را نوشتند.
  . هُـنَّ کََتبْـَن واِجبَـُهنَّ

.هُما کََتبا واِجبَـُهما

هُما کََتبَـتا واِجبَـُهما. 



                   انتشارات بين المللي آبرنگ 
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اْلُمْعَجم: واژه نامـه

الف
آلَِهـة: خدایان »مفرد: إلـه« 15

َأ : آیا   4
أب )َأبو، أبا،َأبي(: پدر   9

ِابِْتسام : لبخند   17
أبَْیض : سفید   16

َأتَْقَن : محکم انجام داد  18
ِاثْناَعَشَر : دوازده   8

ِاثْـناِن : دو   8
ِاثْنَـیِن : دوشنبه   16

َأجاَب َعْن : پاسخ داد به   14
1 َأَحبُّ : محبوب تر، محبوب ترین 

أَحد : کسی    17
َأَحـد )یَوُم األََحِد( : یکشنبه  16

َأَحَدَعَشَر : یازده   8
إْحسان : نیکی کردن   4

َأْحَمر : سرخ   16
َأْحیاء : زندگان »مفرد:َحّي«   3

أخ )أخو، َأخا، َأخي(: برادر»جمع: إخـَوة« 5
ُأْخـت: خواهر » جمع: َأَخوات« 5

َأَخـَذ : گرفت، برداشت   13

أْخَضر : سبز   16
إذا : هرگاه، اگر    14

أراِذل : فرومایگان    14
أْربِعاء : چهارشنبه   16

أْربَـَعـة : چهار   8
أْرض : زمین   5
َأْزَرق : آبی   16

ُأْسبوع : هفته   8
ُأْسَرة : خانواده   9
َأْسَود : سیاه   16

إشاَرة َحْمراء : چراغ قرمز  16
ِاْشتَـَری : خرید    13

أْصَفر : زرد   16
ِاْعِتکاف : گوشه نشینی طوالنی در جایی 

1 مقّدس مانند مسجد شهر  برای عبادت 

َأْعطَی : داد    18
َأفاِضـل : شایستگان  14

أفَضل : برتر، برترین   6
أقدام : پاها »مفرد: َقَدم« 7

َأکبَر : بزرگ تر   12
َأکَـَل : خورد    13

إاّل : به جز   4
َألْف : هزار   10

إلَی اللِّقاءِ : به امید دیدار   9
الَْیوَم : امروز   16

َأْم: یا    13  
ُأّم : مادر »جمع: ُأمَّـهات« 6

َأماَم : روبه رو   7
َأمان : امنّیت   2

أْمثال : مثل ها   15
ِاْمَرَأة )الَْمْرَأة(: زن »ِنساء : زنان« 1

ِاْمَرأ )الَْمْرء(: انسان 2
َأْمِس : دیروز   16

َأنَا : من   5
إنَّ : حقیقتاً، قطعاً   3

َأنَّ : که   17
أنِت : تو » مؤنّث«   5

أنَت : تو »مذکّر«   5
أنُتْم : شما »جمع مذکّر«   9

أنُتما : شما »مثّنی«   9
أنُتـنَّ : شما »جمع مؤنّث«   9

أنْـَفع : سودمندتر، سودمندترین  6
َأْوراق: برگ ها »مفرد:َوَرق«  16   

َأْوَسـط : میانه ترین 3
أولئِـَك : آنان   3

َأْهالً َو َسْهالً: خوش آمدید 1



                   انتشارات بين المللي آبرنگ 

abrangbook.ir

abrangbook.ir

abrangbook.ir

abrangbook.ir83

أّي : کدام، چه   16
َأْیَن : کجا )ِمْن َأیَن:از کجا، اهل کجا(  7

أیُّها،أیَّـُتها : ای    12
ب

بِـ : به وسیلٔه    12
باب : در »جمع: أبواب« 7

باِرد : سرد   13
بائِـع : فروشنده   4

بََحَث َعْن : دنباِل...گشت   14
بَْحـر : دریا  8

بََدَأ بِـ : شروع کرد به   12
بِـداَیـة : شروع  8

بَـعید : دور 4
بَـَقَرة : گاو ماده   7

بَـِقَي : ماند    14
ُبْستان : باغ »جمع:بَساتین«   3

بَْل : بلکه   17
باِل : بدوِن   1

بِنْت : دختر »جمع: بَـنات« 1
بَیْت : خانه 2

ت
تَْحَت : زیر   6

تِْسـَعـة : نُـه   8
تَعاُرف : آشنایی   10

تَعالَی : بلند مرتبه   10

ُتـّفاح : سیب    12
تَقاُعد : بازنشستگی    18

تِلْـَك : آن »مؤنّث«   1
ث
ثاُلثاء : سه شنبه   16

ثاَلثَـة : سه   8
ثُـمَّ : سپس    14

ثَـمانَیـة : هشت   8
ثَـَمر، ثَـَمَرة : میوه    1

ج
جاءَ : آمد   11

جالِس : ِنشسته   3
جاِهل : نادان   3

َجبَـل: کوه 1
َجـّد : پدربزرگ   9
ِجـّدًا : بسیار    17
ِجدار : دیوار   10

ة : مادربزرگ   9 َجـدَّ
َجزاء : پاداش   4

َجلََس : ِنشست   11
ُجلوس : ِنشستن   10

َجلیُس الّسوِء : همنشیِن بد  6
َجـَمـَع : جمع کرد    11

َجمیل : زیبا    1
َجنَْب : کنار   7

ُجنْـدّي : سرباز »جمع: ُجنود«   4
َجـّو : هوا    16

َجّوال: تلفن همراه   5
َجـیِّدًا : خوب، به خوبی  18

ح
حاّر : گرم    16

ُحّب : دوست داشتن   5
َحَجر : سنگ »جمع:ِحجاَرة« 3

ُحدود : مرز، مرزها    15
َحدیَقـة: باغ »جمع:َحداِئق« 3

َحِزَن : غمگین شد    15
َحزین : غمگین    17

ُحسام : شمشیر   5
ُحْسُن الَْعْهِد: خوش پیمانی  5

ُحْسُن الُْخلُق: خوش اخالقی  8
َحَسنَة : خوبی   8

َحَصـَد : درو کرد    14
َحِفَظ : حفظ کرد   15

َحقیبَـة:کیف، چمدان »جمع:َحقاِئب« 4

ِحوار : گفت و گو   9 
َحْوَل : اطراف   6

َحیاة : زندگی   16
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خ
خاَف : ترسید    17

خائِف : ترسیده، ترسان  17
َخَرَج : بیرون رفت    14

َخریف : پاییز   16
ُخْسران : زیان    14

َخَشب: چوب »جمع: َأْخشاب«2
َخلَْف : پشت  7

َخْمـَسة : پنج   8
َخمیس : پنجشنبه   16
َخیْـر : بهتر، بهترین   2

د
َدَخـَل : داخل شد    14

َدَفـَع : پرداخت کرد    14
َدْهـر : روزگار   2 

َدَوران : چرخیدن   6

ذ
َذکََر : یاد کرد    13

ذلِـَك : آن »مذکّر«   1
َذَهَب : رفت    11

َذَهٌب : طال   2

ر
َرَأی : دید    18
ُربَّ : چه بسا   4
َربیع : بهار   16

َرَجَع : برگشت    11
َرُجـل: مرد »جمع: ِرجال«  1

َرِحَم : رحم کرد  18
َرخیَصة : ارزان   6

ِرسالَة : نامه    13
ِرضا : رضایت   2

َرَفـَع : باال بُرد، برداشت    13
ُرّمان : انار   4

ز
َزَرَع : کاشت    14

َزوَجة: همسر »َزوج: شوهر« 12

س
َسأََل : پرسید، خواست    11

سائِق : راننده 4
َسبْت : شنبه   16
َسبْـَعة : هفت   8

َسبْعیَن،َسبْعوَن : هفتاد   3
ِستَّـة : شش   8

َسحاب : ابر   16

ِسْروال : شلوار   13
َسفینَة : کشتی   7

َسلَِم : سالم ماند    14
َسماء : آسمان »جمع: َسماوات«5

َسَمَح لِـ : اجازه داد    12
َسِمَع : شنید    11

َسَمکَة َحَجریَّة : سنْگ ماهی 17
َسَمـك : ماهی »جمع: َأْسماك« 17

َسنَـة : سال »جمع: َسَنوات«   3
سوء : بدی، بد   5
سوق : بازار    13

َسّیاح : جهانگرد   9
سّیاَرة : خودرو   5

َسیِّـد : آقا  5
َسیِّـَدة : خانم 5

ش
شاِرع : خیابان   6
َشبَکَة : تور    17

ِشتاء : زمستان   16
َشَجر،َشَجَرة: درخت »جمِع َشَجر: أشجار« 1

ِشراء : خریدن    18
َشِرَب : نوشید    11

َشَعَر بِـ : احساِس...کرد    15
ُشکْرًا َجزیاًل : بسیار متشّکرم  13   

َشْهر : ماه »جمع: ُشهور«  8
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ص
َصباَح الَخیر، َصباَح الّنور: صبح به خیر  9    

ة : تندرستی   2 ِصحَّ
َصداَقـة : دوستی   3

َصْدر : سینه    15
َصدیق: دوست »جمع: َأْصـِدقاء« 5

َصـِعَد : باال رفت    14
ِصَغـر : ُخردسالی، کوچکی   3

َصغیر : کوچک   5
َصّف : کالس »جمع: ُصفوف« 1

َصالة : نـماز   4
َصنََع : ساخت    15

ُصنْـع : ساختن    18
صوَرة : عکس  4

َصیْف : تابستان   16
ض

َضَرَب : زد    15
َضیْـف: مهمان »جمع: ُضیوف« 5

ط
طالِب: دانش آموز،دانشجو 

»جمع:طاُّلب«   1
طََرَق : کوبید    11

طَلََب : درخواست کرد    14
1 طَواف َحْوَل الْبَیِت: چرخیدن دور کعبه    

ع
َعباءَة : چادر    13

َعبْد : بنده  6 
َعبَـَر : عبور کرد    15

َعداَوة : دشمنی   3
ُعـْدوان : دشمنی    14

َعَرَف : شناخت    15
َعَشَرة : َده   8

َعْفوًا : ببخشید    15
َعلَم : پرچم    13

َعلَِم : دانست    17
َعلَی: بر،روِی   7  

َعلَْیـَك : بر تو، به زیاِن تو   2
َعلَیـَك بِـ :بر تو الزم است که، تو باید 7 

ي(:بر من الزم است      َعلَـيَّ )َعلَی
َعِمَل : انجام داد، کار کرد   18

َعمود : ستون   4
َعْن : از    14

ِعنَب : انگور    4
ِعنْـَد : نـزد   3

َعیْـش : زندگی   6

غ
غالـَیة : گران  6
َغدًا : فردا   16

ُغراب : کالغ   16
ُغرَفة : اتاق    4

َغَسَل : ُشست   13

ف
َفـ : پس    17

فاِعل : انجام دهنده   6
فاکَِهة: میوه »جمع:فَواِکه« 12

فائِز : بَرنده   3
َفتََح : باز کرد    11

َفِرَح : خوشحال شد    15
َفریَضة: واجِب دینی 1

ُفْستان : پیراهِن زنانه    13
َفَعَل : انجام داد    11
َفـاّلح : کشاورز    12

ُفنُدق : هتل  4
َفـْوَق : باال، روِی   7
فـي : در، داخِل    1

في َأماِن اللِه : خداحافظ   9

ق
قاَل : گفت    14

قاَل في نَْفِسِه: با خودش گفت  18
َقِبَل : پذیرفت    18
َقبیح : زشت    17
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َقـَذَف : انداخت    17
َقـَرَأ : خوانْـد    12

َقـُرَب ِمْن : نزدیک شد به  14
َقریب: نزدیک 4 )َقریٌب ِمن: نزدیک به(

َقرَیـة : روستا   4
َقصیر : کوتاه    14

َقطََع : بُرید   15
َقلیل : کم   4

َقَمر: ماه   7
َقمیص: پیراهن    13

قیَمة: ارزش، قیمت   1

ك
کَـ : ماننِد   1

کَـآِخِر َعَملِِه: به عنوان آِخرین کارش  18
کاتِب : نویسنده   6

کاَن : بود    11
کَبیر : بزرگ   2

کَتََب : نوشت    11
کَثیر : بسیار    4

کُْرسّي : صندلی 2
کُـّل : همه، هر   2

کاَلم : سخن   2
1 ـِ شما »جمع مذکّر«   تان،  ـِ ـکُْم : 

کَْم : چند، چقدر   8
ـِ شما »مثّنی«   10 تان،  ـِ ـکُما : 

1 ـِ شما »جمع مؤنّث«  تان،  ـِ ـکُـنَّ : 
کَـنْز : گنج »جمع:کُنوز«   3

کَْیَف : چطور   9
کیمیاء : شیمی    9

ـِ تو »حالُـَك :حالت«   9 ـَت،  ـَك : 

ـِ تو »مؤنّث«   10 ـَت،  ـِك : 

ل
لِـ : برای   2

ال : نه، نیست   4
ال َفْرَق: فرقی نیست   13  

الِعب : بازیکن   3
ألِنَّ : زیرا    11

لَِبَس : پوشید    15
لِسان : زبان   4

لَِعَب : بازی کرد    11
ُلـَغـة : زبان   5

لَـَك : برایت، به سوِد تو   2
لکِنَّ )لِکْن( : ولی   13
لَّما : هنگامی که    18

لِماذا : چرا    11
لِـَمـْن :ماِل چه کسی،مال چه کسانی  5

لَـْوَحـة : تابلو    1
لَْون : رنگ »جمع: ألْوان«  16

لَْیـَس : نیست   18

م
ما : چه، چه چیز، چیست   6

ما: حرف نفی ماضی»ما عرف: نشناخت« 15 
مـاء : آب   11

ماذا : چه، چه چیز   6
َمبْـروك : مبارک    13

ُمجالََسـة : همنشینی با   1
ُمِجّد : کوشا    18 

َمْجهول : ناشناخته، گمنام   2
ُمداراة : مدارا کردن 6

ُمَدرِّس : معلّم   3
َمدینَـة : شهر »جمع:ُمُدن«   3

َمْرَأة )الَْمْرَأة( : زن    1
ُمساَعَدة : کمک    12

َمْسرور : خوشحال   2
ُمْصَحف : قرآن   8

َمْصنَع : کارخانه    18
َمـَع : با، همراِه 7

الَمـة : به سالمت   9 َمـَع السَّ
ِمْفـتاح : کلید »جمع: َمفاتیح«   3

َمکـتَبَـة : کتابخانه     3
َمـالبِس : لباس ها    13

َملَـَك : فرمانروا شد    14
َمْملوء بِـ : پُر از    12

ِمْن : از   2
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َمـْن : چه کسی، چه کسانی 5
َمْن : هرکس   11
ِمنَْضَدة : میز   6
َمْوت : مرگ   3

ن
ـِ ما   10 مان،  ـِ ـنا : 

ناِجـح : موفّق، پیروز   1
نار : آتش   8

ناس : مردم   6
ناِفـَذة : پنجره   2

نَْجم: ستاره »جمع:نُجوم«  9
نَْحُن : ما   9

نَِدَم : پشیمان شد    18
نِساء : زنان   6

نَِسَي : فراموش کرد    15
نِْسـیان : فراموشی    1
نََصَر : یاری کرد    16

نَظَر : نگاه   8
نَظََر : نگاه کرد   17

نَظیف : پاکیزه   2
نََعْم : بله  4

نَـْملَة : مورچه   16
نِهاَیة : پایان   10

و
واِجب: تکلیف 11

واِحد : یک   2
واِقف : ایستاده   3

والِد : پدر  12
والَِدة : مادر   12

َوَجَد : پیدا کرد    14
َوَجع : درد   8

َوْجـه : چهره   8
َوْحَدك : تو به تنهایی   13

َوْحـَدة : تنهایی   5
َوحید : تنها   17
َوراءَ : پشت   7
َورَدة : گُـل   2

َوَصَل : رسید    14
َوَقـَع : افتاد    15

َوَقَف : ایستاد    15
َولَـد: پسر، فرزند »جمع: َأْوالد« 1

هـ
ـَش، آن  3 ــُه : او، 

ـِ او   3 ـَش،  ـها : 
هاتاِن : این دو، اینها »مؤنّث«   2

هذا : این »مذکّر«       1
هذاِن : این دو، اینها »مذکّر«   2

هِذِه : این »مؤنّث«   1
َهَرَب : فرار کرد    17

َهْل : آیا   4
َهلَـَك : ُمرد، هالک شد    14

ُهْم : آنها، ایشان »جمع مذکّر«  9

1 ـِ آنها »جمع مذکّر« شان،  ـِ ـُهْم : 

ُهما : آن دو   9
ـِ آن دو »مثّنی« 10 شان،  ـِ ـُهما : 

ُهـنَّ : آن ها، ایشان»جمع مؤنّث«   9

1 ـِ آنها »جمع مؤنّث«  شان،  ـِ ـُهـنَّ : 

ُهنا : اینجا   4
ُهناكَ : آنجا   7

هَو : او »مذکّر«   5
هـؤالِء : اینان   3

هَي : او »مؤنّث«   5

ي
ـِ من 6 ـَم،  ــي : 

یالَْیتَني : ای کاش من   18
َیـد : دست 7

َیسار : چپ   6
َیـمین : راست   6

َیـْوم : روز »جمع: َأیّـام« 2
الَیْوَم : امروز   6
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ُّها اأْلَْصِدقاُء،  أی
نِة ؛ َوَصلْنا إلی ِنهایَـِة السَّ

في أماِن اللِّه ؛
فِّ الثّاني ؛ َو  إلَی اللِّقاِء في الصَّ

َحِفظَکُُم اللُّه ؛
الَمِة. َمَع السَّ


