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َّذيَن ِمن دونِهِ    هذا َخلُق اهللِ َفأروني ماذا َخلََق ال

 چه آفريده اند؟ اويند، از غير كسانی كه دهيد نشان من  خداست. به آفرينش اين

 
 الّدرس الّرابع 

تعادل طبیعت زیباست.     

آفریدکه بر همه موجودات    طبیعترا برای    خداوندنظمی

 ؛، حاکم است  زندگی می کنند  از گیاه و حیوان و موجودات دیگر که با همدیگر 

 و هر گونه اختاللی در نظم   .و ثبات در آن تحقق می یابد   تعادل پس    .

 .می شود موجودات آن منجربه ویرانی و مرگ   طبیعت

 ت عبارتند از: از تهدید کنندگان نظام طبیع 

آلودگی هوا که موجب باران های   » 

 .« اسیدی می شود

»زیاد روی در    و  .«

 «  آفت کش ها و سموم کشاورزی و کودهای شیمیاییبکاربردن 

« و»بوجود آوردن زباله های صنعتی و خانگی



  زنده   موجودات  میان  درهم تنیده   روابطوجود  از راهدر طبیعت    عادلت

 برهم  به  منجر  که هایش  فعالیت  در  انسان  أمّا، گیردمیشکل    زیستشان  محیط  و

 !ستم کرده استطبیعت  به ، بطور گسترده ای شود  می عادلت این زدن

ْ
محیط    بهانسان    از کارهای ویرانگر اکنون باید این داستان را با دقت بخوانیم تا    و

 :ی یابیمزیست آگاه

داشت که در آن   میشودکشاورزی مزرعه بزرگی  حکایت

 سبزیجات ودرختان زیادی بود.درمزرعه اش انواع پرندگان را پرورش می داد، 

روز کشاورز   یک 

. ابدیی مکاهش کم  کم  تعداد جوجه های پرندگانتوجه شد م

کشاورز درباره علت 

کرد؛  می مزرعه مراقبت روز از و  شب و  کرد  اندیشیدن  آن شروع به

 ،   کنند می زندگی مزرعه  نزدیک ها جغد  از تعدادی  که دریافت  پس

 .خورند می را آنها  و کنند  می حملهبسیار ها جوجه به   پس



 

پس کشاورز تصمیم گرفت از دست آنها 

 .انجام داد،و همین کار را رها شود 

  از چندبعد

، خورده شدن و نابودی قرار گرفته است سبزیجات مزرعه درمعرضدیدماه 

که    دریافت، کردخیلی دقت  این موضوع    در  و وقتی

 .گروه بزرگی از موش های کشتزار به سبزیجات حمله می کنند و آنها را میخورند

کشاورز شروع به  

 !«؟ست اندیشیدن کرد:»چرا تعداد موش های کشتزار بسیار زیاد شده ا

کارشناس   نزد  به  پس 

 :کشاورزی رفت و با او مشورت کرد.پس کارشناس به او گفت

،در  آن اتفاق اقتادهچگونه     «؟!

 !زیادی در منطقه شما وجود دارد«؟حالی که جغد های  

  کشاورزبه او گفت : 

 خالص شدم.« من با کشتن بسیاری از آنها از دست جغدها  »قطعاً

کارشناس گفت:»  

 « .تو همچون ستمکاران بر نظام طبیعت دست درازی کردی قطعاً

جغدها عالوه بر جوجه  

 .ها از موش های کشتزار تغذیه می کردند



و بعد از نجات از دست  .

 . ه استتعداد موش های کشتزار افزایش یافت ، بیشتر جغدها

وظیفه  

نه با کشتن جغدها؛ صحیح میکردیاز پرندگانت  را با مراقبت غلط اینبودتو

مشکالت بسیار درد    ،حالت همین طور ادامه یابداین  پس اگر  

 . آوری را در محیطی که در آن زندگی می کنی مشاهده خواهی کرد

کند و به جغدها  مراقبت  کشاورز تصمیم گرفت از جوجه ها    اینچنین بود کهو  

 بدهد . د به مزرعه اش را و اجازه ور

  

بار دیگر تعدادشان زیاد شد،موش های کشتزار را خوردند،و آن محیط به  پس  

 .گشتازحالت طبیعی اش ب
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مضافٌ إلَیه

     مضافٌ إلَیه

   األُّم   . 
همچون

الِحين  مانند  .   الصّ



مفعول مطلق

نوعی

هبامضافٌ إلَی باصفت

تأکیدی

تنها

 



 

 

 

 

 



 

 التَّمارين 

 
 

 

 

 

 

 

  ِ  مَأدُبَة    فِتيَة

  ُ   َمجفُو    هُم ـعائِل

ُ   يَقتَدي  مَأموم   ...     يَستَضيء

َيهِ     ِ   بِطِمر  .  بِقُرَصيهِ  ُطعمِه



 

 . َسداد  أعينوني 

سفره ی غذا ،مهمانی انجوان
رانده شدهدرمانده  

پیرو ، آنکه پشت دعوت شده ، مهمان  
.  روشنی ُجستدنبال کرد  سر إمام است.

بسنده کرده است
:    غذالباس کهنه
))درستیمرا یاری کنیدگِرده ی نان



ي ــــنأعينـو   1

ِ    رَجُلا    ُحنَيف    ِ   فِتيَة    البَصرَة
  مَأدُبَة  
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  َ ُ الل  ه ِبينَ ذنُوبِ غافِر الت ائ
 َ ُ : الل  ه :غافِر

ِبينَ : ذنُوبِ          :الت ائ
  َ الل ِسانِ أَحق   شَيء

 َ : الل ِسانِ   : أَحق   :  شَيء
  ُ ة  اَلَحْياة مُستَمِر َّ

مَنُ َصغيرا  الْوالِدانِ   الز َّ

مَنُ        : َصغيرا     : الْوالِدانِ      الز َّ
ِ لْمُواطِنُ   بالِغا  اهْتِماما  الْبيئَة

ِ  :لْمُواطِنُ     :الْبيئَة
بالِغا  اهْتِماما  



 

ديقُ   َ کامِل  زَل َّة  الص َّ الل  ه

ديقُ            :زَل َّة  الص َّ
َ کامِل         الل  ه

  ُ َ الْمُتَشاِئم بَة عو َ الص َّ الْفرَُصة

 

 ُ َ   : الْمُتَشاِئم بَة عو َ     : الص َّ : الْفرَُصة

هاش ِ عُ بَعُْض 
َحيوانا  

َيوانُ المُْفتَرُس الح
َحياةِ هِ ِش  عُ ِخداِع 



ِ عُ   :    بَعُْض  َيوانُ  :  َحيوانا  :    ش  الح
 :  َحياةِ  : ِش  عُ  و ِخداعِ   : المُْفتَرُس 

 ...

 

 

 

 

 



 

هنگام خشکی خود را در  نوعی از ماهی در إفریقا یافت می شود که  :

پوششی از مواد مخاطی که از دهانش خارج می شود ، می پوشاند و خود  

سپس بطور عمیقی بیش از یک سال می خوابد و    را زیر گِل دفن می کند

همچون زندگان به آب و غذا و هوا نیاز ندارد. و در انتظار بارش باران داخل 

تا برد  می  سر  به  کوچکی  ی  ا  حفره  شگفت  پوشش  بطور  توی  از  نگیزی 

درآید.صیادان إفریقایی قبل از بارش باران به مخفیگاه او می روند و خاک  

 خشک را برای شکار آن می کَنند. 
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