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107صفحه  -*ترجمه جمالت نور السماء

هر کس در آسمان ها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درخت برای او سجده می-1

کنند. 

هان قطعا دوستان خدا نه ترسی دارند و نه آنها غمگین می شوند.-2

کسانی که همراه خدا معبود دیگری را قرار می دهند خواهند دانست.  -3

قطعا خدا همه گناهان را می آمرزد.-4

قطعا خدا با ماست. -5

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

 *ترجمه ی متن حکمت ها  

معلم زبان عربی پرسید: :الْعََربیَّةِسَألَ مُعَلِّمُ اللُّغَةِ 

آیا حکمت ها )سخنان حکیمانه(رامی دانید)می شناسید(؟اولی:بله زیاد می  .هَلْ تَعِْرفونَ حِکَماً؟ األْوَّلُ: نَعَم؛ نَعرِفُ کَثیراً -

دانیم

درباره ارزش دانش می داند؟دومی: دانش گنج  چه کسی سخنی .مَنْ یَعِْرفُ حَدیثاً حَوْلَ قیمَةِ الْعِلْمِ؟ الثّانی: الْعِلْمُ کَنْزٌ -

است. 

چه کسی سخنی درباره اتحاد به یادمی آورد؟سومی:دست  .الْجَماعَةِ مَعَ  هِمَنْ یَذْکُُر حَدیثاً عَنِ الِاتِّحادِ؟ الثّالِثُ: یَدُ اللّ -

خدا باجماعت است. 

.الّرابِعُ: إضاعَةُ الْفُرصَةِ غُصَّةٌمَنْ یَعْلَمُ مِنکُم حِکمَةً حَولَ الْفُرصَةِ؟  -

چه کسی ازشما حکمتی درباره فرصت می داند؟چهارمی:ازدست دادن فرصت غصه است 

.مَنْ یَقولُ حَدیثاً حَوْلَ الْأخْالقِ الَْحسَنَةِ؟ الْخامِسُ:حُسْنُ الُْخلُقِ نِصْفُ الدّینِ-

درس دهم 
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گوید؟پنجمی: خوش اخالقی نیمی ازدین است چه کسی ازشما سخنی درباره اخالق نیکو می  

.مَنْ یَعِْرفُ حِکْمةً حَوْلَ مُداراةِ النّاسِ؟ السّادِسُ: سَالمَةُ الْعَیْشِ فِی الْمُداراةِ -

چه کسی حکمتی درباره مداراکردن بامردم می داند)می شناسد(؟ششمی:سالمتی زندگی درمداراکردن است. 

.فَةِ الْمؤمِنِ؟ السّابِعُ: الْمؤمِنُ قَلیلُ الْکَالمِ کَثیُر الْعَمَلِمَنْ یَعِْرفُ مَثَالً حَوْلَ صِ -

چه کسی مَثَلی پیرامون ویژگی مومن می داند؟هفتمی:مومن کم سخن وپرکاراست. 

نمازمی   چه کسی سخنی درباره اهمیت.مَنْ یَعِْرفُ حَدیثاً حَوْلَ أهَمّیَّةِ الصَّالةِ؟ الثّامِنُ: الصَّالةُ عَمودُ الدّینِ -

داند؟هشتمی:نمازستون دین است. 

.مَنْ یَذکُُر حَدیثاً حَولَ التَّفَکُِّر؟ التّاسِعُ: تَفَکُُّر ساعَةٍ خَیٌْر مِنْ عِبادَةِ سَبْعینَ سَنَةً -

چه کسی سخنی درباره فکرکردن به یاد می آورد؟نهمی:یک ساعت فکرکردن ازهفتادسال عبادت بهتر است. 

فایده مَثَل ها وحکمت ها چیست؟دهمی:گنج های زبان است. .الِ وَ الِْحکَمِ؟ الْعا شُِر: کُنوزُ اللُّغَةِما فائِدَةُ الْأمث -

 .هَلْ تَعِْرفونَ إجابَةً أُخَْری؟ الْحادیَ عَشََر: نَعَم؛ الْأمثالُ وَالِْحکَمُ میراثُ أجْدادِنا -

وحکمت ها میراث نیاکان ما هستند آیاپاسخ دیگری می دانید؟یازدهمی: بله مثل ها  

ماشاءاهلل!تمام پاسخ ها درست هستند. .باتِ صَحیحَةٌالْاجا کُلُّ! هُما شاءَ اللّ  -

سه و.......که به عربی تا دوازده را آموخته   –دو  -ما سال گذشته با اعداد اصلی آشنا شدید.اعداد اصلی یعنی یک

 بودیم:

اِثناعَشََر. –احدَعَشََر  –عَشََرة  -تِسعَة -ثمانیَة  -سَبعَة –سِتّة   -مسَةخَ  –اربَعَة  –ثالثة  -اثنانِ -واحد 

اما اعدادی که حاال یاد می گیریم ،اعداد ترتیبی هستند یعنی برای اینکه رتبه و جایگاه چیزی یا کسی رامشخص نماییم  

عداد نیز مانند اعداد اصلی هم بصورت  از این اعداد استفاده می کنیم. مثال، نفرسوم یا تمرین پنجم یا درس دهم. این ا

به این صورت است که همه آنها با حرف ة مؤنث می شوند بجز   12مذکر می آیند و هم بصورت مونث. که از یک تا 

 االوّل که نوشته می شود األولی وخوانده می شود األوال 

الثّانی   -الحادی عَشَر  - العاشر   –التّاسِع   –ثّامِن ال -السّابِع–السّادس  –الخامِس   –الّرابع –الثالث –الثّانی  -مذکر:االول

 عَشَر

بدانیم 
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-الحادیةَ عَشرَة  -العاشرة –التّاسِعة   –الثّامِنة  -السّابِعة–السّادسة    –الخامِسة  –الّرابعة –الثالثة  –الثّانیة  - مؤنث:األولی 

 الثّانیةَ عَشرَةَ 

114صفحه  ن اول*پاسخ تمری

115*پاسخ تمرین دوم  صفحه الَخریف -5األوّل  -4الثامِن  - 3الَخمیس - 2الحادی عشَر -1

میوه اول انارودومی انگوروسومی سیب و چهارمی موز و پنجمی پرتقال و ششمی خرما است. 

*توجه: دراین تمرین از اعداد ترتیبی استفاده شده بود. 

 116پاسخ تمرین سوم  صفحه 

.السّنَة 8المَستوصَف     .7.الفَطور           6.المَسجِد           5.الدُّموع     4.المُعجَم     3.الرَّبیع   2.العَربیّة   1

 118صفحه   –پاسخ تمرین چهارم

 .خَیُر األمور أوسَُطها  )اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم الیق دشمن است و هم الیق دوست( 1

 (سَالمَةُ اإلنسانِ  )زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد..سُکوتُ الّسانِ 2

 ( عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل. . العالِمُ بِال عَمَلٍ کَالشّجِر بِال ثَمَر )3

.مَن زَرَعَ العُدوانَ حَصَدَ الُخسرانَ )درخت دوستی بنشان که کام دل بی شمار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی  4

 .( شمار آرد

. زینَةُ الباطِنِ خَیٌر مِن زینَةِ الّظاهِِر. )تن آدمی شریف است به جان آدمیّت / نه همین لباس زیباست نشان آدمیت( 5

117پاسخ تمرین پنجم  صفحه 

(  1 (               الواحِدَة  )ساعت10(                العاشِرَة )ساعت 4(             الّرابِعَة )ساعت 5الخامسة )ساعت 

(  7(                التّاسِعَة ) ساعت 6(      السّادِسَة )ساعت 11(              الحادیَة عَشَرَة )ساعت 2الثّانیة )ساعت 

برای ساعت شماری از اعداد ترتیبی مؤنث استفاده می شود.  نکته: همانطور که در تصاویر باال می بینید،

118پاسخ تمرین ششم  صفحه

 مرقد امامان )ع( کجاست؟ 

پنجم وششم)ع( در)قبرستان( بقیع شریف هست.  امام دوم وچهارم و مرقد -نجف اشرف است. در مرقد امام علی )ع(
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 ومرقد امام هفتم و نهم )ع( در کاظمین است.    -امام سوم)ع( در کربالست.  مرقد و

یازدهم)ع( درسامرا است.  قد امام دهم و مر  و -امام هشتم )ع( در مشهد دراستان خراسان رضوی است.   مرقد و

 امام دوازدهم)عج( زنده و از دیدگان غایب است.  و

موفق باشید              
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