
             

 

               
 صرب لکید گشایش است .                                                                       

َحِد اْْلاِلِد. ِذهِ احلاِکیَُة َقْبَل َوَقَعْت ه             
َ
 َسَنواٍت بَعیَدٍة يف أ

 .اتفاق افتاددر یکی از کشورها این حاکیت ساهلا پیش          

ِب           ستاِذِهم إل  اجلاِمَعِة َذَهَب اثْنا َعََشَ طاِْلاً ِمْن ُطالا
ُ
ْْباٍث َسْفَرٍة ِعلْمیٍَّة ِِلَهیَِئِة  َمَع أ

َ
سماکِ.  أ

َ
 َعِن اْْل

 ردش علیم رفتند.به گدوارده دانشجو از دانشجویان دانشاگه همراه استادشان برای تهیه ی پژوهش هایی درباره ی مایه ها         
            

ماءِ؛ ُثمَّ  میاهُ اکنَْت         ةً َظَهَر َسحاٌب فيی السَّ
َ
 َشدیَدٌة َو صاَر اْْلَحُر َموااجاً. َعَصَفْت ریاٌح اْْلَحِر هاِدئًَة ؛ فَجأ

 طوفاین شد.آب های دریا آرام بود ؛ ناگهان ابری درآسمان آشاکر شد؛ سپس بادهای شدیدی وزید و دریا        

صابَْت ـفَ        
َ
فیَنُة  َسفینَُتُهم َصْخَرةً؛ أ   َجزیَرةٍ  ِکنَّها ما َغَرقَْت ؛ ِعْنَدما َوَصلوا إل  قَلیالً َول   انَْکََسْت فَخافوا؛ السَّ

 هناگیم که به جزیره ی ویل آن غرق نشد؛  ه شدو کشیت آنها به صخره ای برخورد کرد ؛ پس ترسیدند؛ کشیت کیم شکست      

َحٌد یَوماِن ؛  َمض  فیها؛ نََزلوا ََمْهولٍَة ، َفرِحوا کثریاً َو َشَکروا َربَُّهم َو         
َ
َزیَرةِ َوما جاَء أ َحداً ِِف اجلْ

َ
 فَما وََجدوا أ

 دو روز گذشت.  پاینی آمدند.حال شدند و از پرورداگرشان سپاسگزاری کردند ودر آن رسیدند، بسیار خوشای  ناشناخته        

ستاُذ :         
ُ
 : کیس را در جزیره پیدا نکردند و کیس برای جنات آنها نیامد ؛ استاد به آنها گفتِِلَجاتِِهم ؛ قاَل لَُهُم اْْل

ِ  َشباُب یا »          نَُّه ما َحَدَث َش اْلُْمحاَولَِة. ، َعلَیُکم ب
َ
 ٌء. اِْسَمعوا لََکيم َو اْعَملوا بِِه َکأ

 شما باید تالش کنید. سخنم را بشنوید و به آن عمل کنید اناگر که چزیی اتفاق نیفتاده است.ای جوانان ، »         

         ِ ْْباثُِکم.مواَصلَِة َعلَْیُکم ب
َ
 «. ادامه دهید را پژوهش هایتان شما باید« أ

 تهیه کننده : فرشته رایض پور 

 متوسطه ی اول :   شهرستان بهبهان 



 

َمُهم إِل          رَبَعِة  ُثمَّ َقسَّ
َ
ْفرِقَةٍ أ

َ
ِل: أ وَّ

َ
 َو قاَل لِلَْفریِق اْْل

 سپس آنها را  به چهار گروه تقسیم کرد و به گروه اول گفت:         

ََطَب.»         ُب ، اِْْبَثوا َعْن َصْیٍد َو اْْجَعوا احلْ   «یا ُطالا

 « دنبال شاکر بگردید و هزیم ْجع کنید. ای دانش آموزان ، به»          

فیَنِة.:» یِق اثلااين َو قاَل لِلَْفر         وریَِّة ِمَن السَّ   «یا طاِْلاِن ، اِجلِبا َبْعَض اْْلشیاءِ الَّضَّ

 ای دانشجویان ، بعض از اشیای رضوری را از کشیت بیاورید. » و به گروه دوم گفت:          

 .« یا طاِْلاُت ، اُْطُبْخَن َطعاماً » َو قاَل لِلَْفریِق اثلاالِِث :         

 «بزپید.ای دانشجویان ، غذایی » و به گروه سوم گفت :           

 « یا طاِْلَتاِن، اِْْبَثا َعْن َموادَّ ِغذائیٍَّة.:» َو قاَل لِلَْفریِق الراابِِع         

 «ان ، به دنبال مواد غذایی بگردید.ای دانشجوی»و به گروه چهارم گفت:         

ابِریَن   ﴿:» ُثمَّ قاَل لِلَْجمیِع         یااِم نََزَل  َمض   «﴾اِْصرِبوا إِنَّ اهلَل َمَع الصا
َ
ْسبوٌع . يف یَوٍم ِمَن اْْل

ُ
  َشدیٌد َمَطٌر أ

 یک هفته گذشت . در یکی از روزها باران شدیدی وزید  « است. صابرانهمراه  صربکنید قطعاًخدا» سپس به همه گفت:      

صابَْت صاِعَقٌة َسفینََتُهم فَ  وَ       
َ
ُب: اْحََتَقَْت أ الا  « ِِلَجاتِنا. رَجاءَ ال » . قاَل الطُّ

 «هیچ امیدی برای جنات ما نیست.:» و صاعقه ای به کشیت آنها برخورد کرد و آتش گرفت. دانشجویان گفتند       

ستاُذ ه          
ُ
 اْْل

َ
یَن آَمنوا اْصرِبوا   ﴿ ِذهِ اْْلیَة َفَقرَأ یَُّها اَّلَّ

َ
 . ﴾یا أ

 «ای کساین که ایمان آورده اید صرب کنید.» پس استاد این آیه را خواند :         

ُب َو قالوا :         الا  .دانشجویان ناراحت شدند و گفتند کشیت مان را از دست دادیم « فینََتنا.َفَقْدنا سَ َحِزَن الطُّ

اعءِ         الةِ َوادلُّ داءِ الصَّ
َ
خَ َو َبْعَد أ َحُدُهم  ََصَ

َ
  :َبْغَتًة أ

 :بعد از به جا آوردن نماز و داع ناگهان یکی از آنها فریاد زد        

 .« َحربیٌَّة تَقََتُِب ِمناااُنُظروا یا ُزَماليئ . اُْنُظْرَن یا َزمیاليت . تِلْکَ َسفیَنٌة »         

 «همشاگردی هایم ناگه کنید. )مذکر( ای همشاگردی هایم ناگه کنید) مؤنث( آن کشیت جنیگ به ما نزدیک یم شود. ای»        



 

ُنوَد:          
ْ
لوا اجل

َ
ُب َو َسأ الا َبْت ِمْنُهم َونََزَل ِمنها ُجنوٌد. فَِرَح الطُّ فیَنُة احَلربیَُّة اقََتَ  «َکیَف وََجْدتُم َماکنَنا؟» السَّ

 کشیت جنیگ به آنها نزدیک شد و رسبازها از آن پاینی آمدند. دانشجویان خوشحال شدند و از رسبازها پرسیدند :           

 چطور ماکن ما را پیدا کردید؟            

ُنوُد:        
ْ
جاَب اجل

َ
یْنا » أ

َ
تَیْنا َو شاَهْدناُکم. َدخاناً َرأ

َ
 « ِمْن بَعیٍد. َفأ

      دودی را از دور دیدیم . پس آمدیم و شما را دیدیم. » رسبازها پاسخ دادند:         

  

           .با توجه به منت درس گزینه ی درست و نادرست را معلوم کنید           

    درست         نادرست                                                                                                                      

ُب إل    -1 الا ْْباٍث َعِن ه   َذَهَب الطُّ
َ
ْفَرةِ ِِلَهیَِئِة أ                                 . اِلاباتاِت ِذهِ السَّ

ُب أنساناً َغرْیَُهم ِِف اجَلزیَرةِ.  -2 الا                                                          ما وََجَد الطُّ

ْفَرةِ الِعلْمیَِّة.                                               -3 ٍب اکنوا يِف السَّ ةُ ُطالا                   َعََشَ

                  اِدئًَة يِف اْْلِدایَِة.                                                    اکنَْت میاهُ اْْلَْحِر ه -4

اِکیَُة َقْبَل َسَنٍة.                                                          َوَقَعْت ه    -5
ْ
                  ِذهِ احل

 

 

والُد، 2فِْعُل اْلْمِر )     
َ
ِ (            ) یا أ ِ ) یا بَناُت  (،وا ْفَعلـا  (  نَ ْفَعلْـ، ا

ِ ) یا َودَلاِن ،                                         ِ (، ) یابِنتاِن ، ا ْفَعلـا  ( اْفَعلـا

                                                                                              
ِ رَجاًء ،              ِ ِمَن احلافِلَِة.                                                     رَجاًء ، وا نِْزلـا  ِمَن احلافِلَِة.  نَ نِْزلْـا

                                     لطفاً ، از اتوبوس پاینی بیایید.                                                      
 



  
 

 ترْجه کنید :               

 

 توضیحات زیر مربوط به کدام واژه ی جدید از درس است؟            

اً يف ََشِق آسیا.                             -1 نی                      باِلٌد َکبرَیٌة ِجدا  الصا

 ُمواِصلَة                 .                             إداَمُة الَْعَمِل َو االِْستِمراُر َعلَْیهِ  -2

ُبُه َو ال لَوَن ََلُ . -3  اَْلاء                               َشٌء رَضورٌي لِلَْحیاةِ ، نََْشَ

ُب. -4 الا ُج ِمنَها الطُّ ستاُذ َو َیَتَخرَّ
ُ
امَِعة                           یَُدرُِّس فیَها اْْل

ْ
 اجل

یَن َوَصلوا إِل   -5 طفاالً . اََّلَّ
َ
 َشباب                         ِسنِّ اْْلُلوِغ َو لَیسوا أ

َمالءِ يِف الَْعَمِل.  -6 ْو َْجاَعٌة ِمَن الزُّ
َ
یاضیانَی أ فرِقَة          ََمموَعٌة ِمَن الرا

َ
 أ

 

 2  

 

                                       
    ِ َواِب يِف الِْکتاِب .                                   َعنِ ا ْْبَثا ِ اجلْ  َعِن اجلواِب يِف الِکتاِب.   اْْبَثا

 در کتاب به دنبال جواب بگردید.                                                                                                                                  

 . َقَّ هیدِ  .سخن حق را بپذیر اِْقَبِل اللََْکَم احلْ  تصویر شهید را بکش  . اُْرُسيم صوَرةَ الشَّ
یدیَُکما َقْبَل الَغداءِ.

َ
دستهایتان را قبل از  اِْغِسال أ

 ناهار بشویید.
ا َربَّ العاْلنََی  برای خدا پرورداگر  .اُْسُجدا هلِل

 جهانیان سجده کنید
شما باید نعمت خدا را  ذُکروا نِْعَمَة اهللِ َعلَْیُکم﴾اُ ﴿

 .یادکنید
وءِ.  های بد فرار از همنشنی  اُْهُرْبَن مِْن َجلیساِت السا

 کنید.

 بدانیم 



             

ه به تصویر ترْجه کنید.                  ْجله های زیر را با توجا

                                                                
فِّ .                     یا َصدیقايت ، رَجاًء ، اُْخرُْجَن ِمَن الَمکَتَبِة.               یا أصِدقايئ ، رَجاًء ،اُْخرُجوا ِمَن الصَّ

 .ای دوستانم ، لطفاً از کتاخبانه خارج شوید                         ای دوستانم ، لطفاً از لَکس خارج شوید.           

                                                       
ؤالنَیِ یاَصدیقاِن ، اِْْحِال ه               . ِذهِ الِْمنَضَدةِ.                                      یاَصدیَقتاِن ، اُْکُتبا َجواَب السُّ

 را بنویسید. ) دو سؤال( ای دوستان جواب سواالت                                                ای دوستان ، این مزی را بربید.          

 آیات َشیفه ی زیر را ترْجه سپس فعل های امر را معلوم کنید.            

 پرورداگرا همانا من به خودم ستم کردم پس مرا بیامرز.   16الْقصص يل. ﴾ اْغِفْر ﴿ َربِّ إيِنا َظلَْمُت َنْفيس فَـ -1

                                         فعل امر                                               
 فرعون بروید.خداوند به موس و هارون فرمود: به سوی  43طه فِرَعوَن ﴾  إِل   اِْذَهباو هارون ﴿  قاَل اهلُل ْلِوس   -2

                                        فعل امر                                              
نَت َخرْیُ الرااِْحنیَ  ارَْحمْ  وَ اْغِفْر َربِّ ﴿ -3

َ
   . پرورداگرا بیامرز و رحم کن که تو بهَتین رحم کننداگن هسیت  111اْلؤمنون ﴾ َو أ

        فعل امر                
 شایسته اجنام دهید همانا من به آچنه اجنام یم دهید دانا هستم.  اکر  51اْلومنون  صاحِلاً إيِنا بِما َتْعَملوَن َعلیٌم﴾ اِْعَملوا﴿ ...  -4

 فعل امر       

 34اْلقره  ِْلَدَم فََسَجدوا إالا إبْلیَس ﴾ اْسُجدواَو إِْذ قُلْنا لِلَْمالئَِکِة  ﴿ -5

 فعل امر                                         

  آدم سجده کنید پس سجده کردند به جز ابلیس . هناگیم که به فرشتاگن گفتیم :بهو 
 
 



 

 
 ْجله های عریب را به فارس ترْجه کنید و بنویسید چرا ترْجه ی فارس یکی است؟                     

 ترْجه یکی است؟چرا  ترْجه ی فارس ْجله ی عریب
ُب ، اُْنُظروا إِل    نُزوِل الَمَطِر. یا ُطالا
 نُزوِل الَْمَطِر. یا طاِْلاُت، اُْنُظْرَن إِل  

باران   بارشبه  ،ای دانش جویان
 ) بنگرید(ناگه کنید .

یا  مذکر ومؤنث نداریمزیرا درفارس 
در فارس فعل برای ْجع مذکر و مؤنث 

 یکسان بکار یم رود.
 طاِْلاِن ، اِلْبَسا َمالبَِس ُمناِسَبًة.یا 

 یا طاِْلَتاِن ، اِلْبَسا َمالبَِس ُمناِسَبًة.
 ای دانشجویان ، ْلاس هایی

 مناسب بپوشید. 
 نداریمزیرا در فارس مذکر و مؤنث 

) فعل در فارس برای مثین مذکر و  
 مؤنث یکسان بکار یم رود.(

 

 
 .« یک لکمه اضافه است»هر لکمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید .            

 َماکٌن لِلتَّعلیِم الْعايل َبْعَد الَْمدَرَسِة.                              قاِطُع الرَِّحِم  -1

ْقِربائِِه.                                  اَلُْمواِصلَةُ  -2
َ
ي ال یَْذَهُب لِزیاَرةِ أ  هَو اَّلَّ

اِمَعُة  -3
ْ
ي یَْصَعُد مَِن اِلاارِ.                                   اجَل ُء اَّلَّ  اَلَّشَّ

ََطُب  -4 خشاٌب ُمناِسَبٌة لاِْلِْحَِتاِق                                    احَلْ
َ
 أ

خاُن  -5 عاِب َو الُمشلَِکِت.                                  ادَلُّ  َحلُّ الصِّ

          اَلَْفَرُج.  -6
                                                    

                                                                 

 خبوانید و ترْجه کنید .
 ال َعَمَل اَکِلَّحقیِق.                                    -1

 هیچ عمیل ) اکری( مانند حتقیق نیست.               

2- . ْصُل ُُکِّ ََشٍّ
َ
َهُل أ ْصُل ُُکِّ َخرْیٍ َو اجلْ

َ
     اَلِْعلُْم أ

 علم ریشه ی هر خویب و ناداین ریشه ی هر بدی است.  

3-  ِ نیَ ااُْطلُبوا الِْعلَْم َو لَْو ب      فَإِنَّ َطلََب الِْعلِْم فَریَضٌة. لصا

 اگرچه در چنی باشد پس همانا خواسنت علم واجب دیین است. دانش را جبویید                 

 



 

َهِل.  -4 نیا َواْْلِخَرةِ َمَع اجلْ نیا َو اْْلِخَرةِ َمَع الِْعلِْم َو ََشُّ ادلُّ  َخرْیُ ادلُّ

 بدی دنیا وآخرت با جهل ) ناداین( است .خویب دنیا وآخرت با علم است و 
ِّ َو ل  لَیَْس  -5 َرَی ِمَن الَشَّ یِن. الْعاقُِل َمْن َیْعرُِف اْلْ َّ  ِکنَّ الْعاقَِل َمْن َیْعرُِف َخرْیَ الَشَّ

 شناسد.ب را از میان دو َش کیس است که بهَتین دانا کیس نیست که خویب را از بدی بشناسد بلکه دانا             

               
هلَِة.                                                                َمسِجُد الْکوفَِة َو َمْسِجُد السَّ

 مسجد کوفه و مسجد سهله                                                              

 .َمْن ُهَو َمسؤوُل الَموَکِب؟                                                       أبو قاِسم            

 مسؤول ایستاگه خدمات رساین کیست؟                                 أبوقاسم           

أْنُتم مِْن إیران؟َحیااکَ اهللُ کَ اهلُل!                                                                        ساَعدَ            
َ
 ! أ

 خدا قوت!                                                                               زنده باشید ! آیاشما اهل ایران هستید؟            

تُم يف َمسرَیةِ اْل           ةً َحََّضْ  رَبعنی؟َنَعم ، ََنُن ِمْن إیران .                                                              َکم َمرَّ

 حضور یافتید؟ بله ، ما اهل ایران هستیم .                                                     چندبار در راهپیمایی اربعنی           

ویل             
ُ
ةِ اْْل نا لِلَْمرَّ                                                          اولنی بار است حضور یافتیم..     َحََّضْ

یا  َکیَف ُیْمِکُن اَّلَّهاُب إل              اراِت.َمْسِجِد الْکوفَِة ؟                              إِْرَکبوا تِلْکَ السا

 سوار آن ماشنی ها) خودروها( شوید.                                     ور یم توانیم به مسجد کوفه برویم؟چط        

هلَِة.                 قَریٌب ِمَن الکیلوِمَتیِن .            َکِم الَمسافَُة َبنْیَ َمسِجِد الْکوفَِة َو َمْسِجِد السَّ

 مسافت بنی مسجد کوفه و سهله چقدر است؟"                    نزدیک به دو کیلومَت           

ریِق َحیتا              نَْرَکُب ؟                                   َنَعم؛ َموجوَدٌة. اَتوَجُد َسیااراٌت يف الطَّ

 ؟                بله ؛ هست.آیا در ) بنی( راه ، ماشنی هایی هست تا سوار شویم         

 .                                                                     ال، لَیَْسْت زَْْحًَة . بَْل رَْْحٌَة.  زاَْحُْتکَُشکراً ،          

 زْحیت نیست. بلکه رْحت است.متشکرم، شما را به زْحت انداختم.                                         نه ،          

یََّة زیاَرةِ الَْمسِجَدیِن؟                                                                                َتْعرُِف اََهما
َ
 دو مسجدرا یم داین؟)این( آیا اهمیت زیارت أ



 

اُد)ع(          جا اد )ع( فرمودند: بله؛ امام:            َنَعم؛ قاَل اإلماُم السا  سجا

هلَِة َرکَعَتنِی زاَد اهلُل يف ُعُمرِهِ َسنََتنِی. َصیلا  َمْن              يف َمسِجِد السَّ

 هرکس درمسجد سهله دو رکعت نماز خبواند خداوند دو سال برعمرش یم افزاید.         

اِدُق )ع(             : و امام صادق )ع( فرمودند: َو قاَل اإلماُم الصا

لَْف َصالٍة يف َغریِهِ مَِن الَمساِجِد.          
َ
 َصالٌة يف َمسِجِد الْکوفَِة َتْعِدُل أ

 خواندن یک نماز در مسجد کوفه ، برابِر هزار نماز در مساجد دیگر است.           

            
 

                                     

 


