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قیمة العلم  ترجمه متن:   

یوه است. دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون م   .العالِمُ باِل عمَلٍ کَالشّجر باِلثَمَرٍ -1  

خوب پرسیدن نیمی از علم است.      . نِصفُ العِلمِ ؤالِحُسنُ السّ-2  

همنشینی با دانشمندان عبادت است.           :عِبادَةٌ العُلَماءِ ُمجالِسةُ-3  

           خواستن علم واجب دینی است.          :ةٌ طَلَبُ العِلم فَریضَ-4

است.فراموشی آفت علم      : النّسیانُ العِلمِ آفةُ-5    

                                      

لمِ قیمۀ العِ  :القِسمُ األوّل   

 

 الدّرس االول

http://t.me/Quranpayamgilan


                         

2 
 

   t.me/Quranpayamgilan       گروه  عربی استان گیالن –  سال تحصیلی  1400 -1399      

    (  هذا    هذهِ    ذلِک   تِلکَ  )  3 ترجمه جمالت صفحه   

  1-این مرد، پزشک است.     این پزشک، موفق است.             2- این زن، پزشک است.          این پزشک، موفق است.

  3-آن مرد، شاعر است.       آن شاعر، سعدی است.                4-  آن زن، شاعر است.            آن شاعر، پروین است.

  5-این کالس، بزرگ است.  6- این درخت، عجیب است.         7-آن کوه، بلند است.             8- آن تابلو، زیبا است.

توجه: به اسم های اشاره این جمالت دقت کنید هذا و هذه برای اشاره به نزدیک بکار می رود و ذلک و تلک برای اشاره به دور 

 بکار می رود. 

              

   مانند:جَمیلَة   اصلی اسم مؤنث »ة« استمؤنث: عالمت - 1اسم در عربی:                      

                                                         مذکر: اما مذکر نشانه ندارد مانند: طالِب -2                                

             

 : هذا و ذلک اسم اشاره برای مذکر  مانند: هذا طالِبٌ    ذلِکَ کَبیرٌ    هذه و تلک اسم اشاره مذکر  مانند: هذِهِ  شَجَرَة    تِلکَ  

      جَمیلَة

   2صفحه  تمرین اولترجمه  

میوه این درخت بزرگ، خوشمزه است.   -3    است. مدرسه  این دختر، در آن-2  سر، در این مدرسه است.  این پ -1  

این دانش آموز موفق، در کالس اول است.      - 5.      کالس اول استدانش آموز موفق، در  آن -4   

5صفحه تمرین سوم                                                      5صفحه  تمرین دوم  

فَریضَة -4باِل       -3جَبَل    -2بِنت   -1                      صفّ-4  جَبل   -3شَجرَة      -2بِنت        -1  

******************************************************** 

* 

 

دو نعمت ناشناخته اند، تندرستی و امنیت.        نِعمتانِ َمجهولَتانِ، الصّحّة وَ األمانُ. -1  

رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است.                   رِضا اللّه فی رِضا الوالِدَین. -2  

 بدانیم 

اسم اشاره  

 ها

الکالمِ  نورُ :انی الثّ سمُالقِ  
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ادب انسان، بهتر از طالیش است.                   أدبُ المَرء، خَیرٌ ِمن ذَهبِهِ. -3  

روزی به زیان تو.روزگار دو روز است؛ روزی به سود تو و        الدّهر یومانِ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلیکَ -4  

دو نظر بهتر از یک نظر است.                   أیٍ واحدٍ .رأیانِ خَیرٌ ِمن ر -5  

هاتانِ             هذانِ                        7ترجمه جمالت صفحه               

این دو دختر، پاکیزه هستند.      این دو دختر هستند. -2این دو پسر، پاکیزه هستند.                       این دو پسر هستند. -1  

این دو گل، زیبا هستند. این دو گل هستند،         - 4   این دو صندلی، چوبی هستند.           این دو صندلی هستند.-3  

 

 

مفرد: اسمی که نشان دهنده یک شخص یا یک چیز است. مثنی: اسمی که برای دو        جمع  -3مثنی  - 2مفرد -1اسم از نظر عدد: 

برای بیش از دو شخص یا دو چیز بکار می رود. شخص یا دو چیز بکار می رود. جمع:   

نِ )مثنی مؤنث( ی مذکر(       طالبتانِ ، طالِبتَیمثناسم مثنی دو عالمت دارد: »انِ« و » َ ینِ« مانند: طالِبانِ، طالِبَینِ)-1  

نِ بِنتانِلدانِ     هاتامانند: هذانِ وَ  »هذانِ« اسم اشاره به مثنای مذکّر  و »هاتانِ« اسم اشاره به مثنتی مؤنث هستند.-2  

 

9تمرین دوم صفحه پاسخ                                                8تمرین اول  صفحه  پاسخ   

المَدرِسَة-4الطّالِب    -3الجبالنِ      -2المرأتانِ    -1       وَلَد                -4وَلدانِ       -3بِنتانِ     -2بِنت     -1  

)ترجمه جمالت(  9م  صفحه ن سوتمریپاسخ   

        لم و ایمان است.ارزش انسان، به ع-3  پنجره زیبا دارد.   این کالس، دو-2 برای پدر و مادر است. فرزند درستکار، افتخاری-1

این دو درخت، بدون میوه هستتند. -4  

********************************************************** 

 

 

 .سال عبادت بهتراست70یک ساعت فکرکردن؛از      خَیْرٌ ِمنْ عِبادَة سَبْعینَ سَنَةً.ساعٍة،  تَفَکُّرُ -1

 بدانیم 

 تمارین 

 القِسمُ الثّالثُ : کنزُ الکُنوزِ 
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 دشمنی )انسان(خردمند از دوستی)انسان( نادان بهتر است.      عَداوَةُ الْعاِقلِ، خَیْرٌ ِمنْ صَداقَة الْجاهِلِ. -2

 ی، مانند نقش بر روی سنگ است. رکودکش ددان     الْعلْمُ فی الصِّغَر، کَالنَّقْشِ فی الْحَجِر. -3

 خَیرُ الْأُمورِ أَوْسَطُها.     بهترین کارها میانه ترین آنهاست.-4

 نادانی، مرگ زندگان است.     .الْجَهْلُ، َموْتُ الْحْیاِء -5

 11ترجمه صفحه                                                    

 اینها، ایرانی هستند.       این بازیکنان، برنده اند.  -2        این بازیکنان، برنده اند.     اینها، ایرانی هستند.       -1

 آنها، مجاهد هستند.     آن مجاهدان، شکیبا هستند-4آنها، مجاهد هستند.     آن مجاهدان، شکیبا هستند.           -3 

   

 مشترک هستند.  »هؤالءِ«و»أولئِکَ« در اشاره به جمع مذکّر و مؤنّث-1

 مُعَلِّمینَ  ُمعَلِّمونَ،اسم مذکّر با »ونَ« یا »ینَ« جمع بسته و »جمع مذکّر سالم« نامیده می شود؛   مثال:-2

 اسم مونّث با»ات« جمع بسته و »جمع مونّث سالم« نامیده می شود؛    مثال:مُعَلِّمات -3

مثال:حدیقَة: حَدائِق     ِمفْتاح:َمفاتیح       ل مفرد کلمه تغییر می کند؛ جمع برخی اسم ها، »مکسّر« یعنی شکسته است. در این جمع شک-4

 :عِبَر طِفْل:أطفال     عِبْرَة 

 12ترجمه تمرین اول صفحه 

 این بازیکنان ، در دو مسابقه برنده اند.         -2این دانش آموزان، درمسابقه حفظ قرآن برنده اند.              -1

 است. کودکاندر کتاب های قصه عبرت هایی برای  -4                       نشمند نشسته اند.     آن مردان، نزد دو دا-3

 12تمرین سوم صفحه            12تمرین دوم صفحه 

 العبونَ-3واقِفاتٌ        -2مَسرورونَ      -1 وَردةٌ                       -4العبة     -3کَنزٌ      -2َمکتَبة     -1

    ** ******************************************************* 

 

 

 بدانیم 
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