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13تمرین پانزدهم  صفحه   پاسخ

.شهر   13.همه  12.آتش   11.تور  10.تنهایی  9.راه  8.نرفتیم    7کاش   .6 . رازها5.هفته 4.رسید 3.ماه 2.هشت 1

.تابستان  24.در  23.نزد   22.بود  21.کمک  20.سرخ  19.ماهی  18شتی  .ک17.کالس  16.ستاره  15.نخوردیم  14

 .دیدم 26.درد  25

 14تمرین شانزدهم  صفحه  پاسخ

مؤمنات   –جمع مؤنث سالم: ناجِحات   /فائزونَ     –جمع مذکر سالم: واقفینَ    /مثنی: یَومانِ  غُرابَینِ  

أَحیاء    –جمع مکسر: حَقائب  

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

  اهمیت زبان عربی: أهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعََربیَّةِ ترجمه متن:            * 

سال   در ما است.زیراجهانیان پروردگار  خدا  برای:سپاس الْماضیَةِ السَّنَةِ فِی نَجَْحنا  لِأنَّنا ﴾الْعالَمینَ رَبِّ  لِلّهِ الَْحمدُ ﴿

. گذشته موفق شدیم

. ساده عربی هستیم  های به خواندن عبارت ها ومتن قادر :.وَ قادِرونَ عَلَی قِراءَةِ الْعِباراتِ وَ النُّصوصِ الْعََربیَّةِ الْبَسیَطةِ

ما به یادگرفتن زبان عربی  ةُ الْفارِسیَّةُ مَخلوطَةٌبِها کَثیراً.نَحنُ بِحاجَةٍ إِلَی تَعَلُّمِ اللُّغَةِ الْعََربیَّةِ، لِاَنَّها لُغَةُ دینِنا، و اللُّغَ

.بسیار آمیخته است زبان فارسی با آن زبان دین ما است و  آنکه  نیازمندیم،زیرا

. است   زبان های جهانی) بین المللی ( :همانا زبان عربی از.إنَّ اللُّغَةَ الْعََربیَّةَ مِنَ اللُّغاتِ الْعالَمیَّةِ

.احادیث به زبان عربی روشن)آشکار( است  ن وآقر.﴾مُبینٍ عََربیٍّ  بِلِسانٍ﴿الْقُرآنُ وَ الْأحادیثُ 

.سازمان ملل متحد است زبان های رسمی در :عربی از.الْعََربیَّةُ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسمیَّةِ فی مُنَظَّمَةِ الْأُمَمِ الْمُتَِّحدَةِ 

. به زبان عربی بسیارخدمت کردند ها الْعََربیَّةَ کَثیراً:ایرانی  الْإیرانیّونَ خَدَموا اللُّغَةَ

نامه ای به زبان عربی نوشت   «:فیروزآبادی لغت »الْفیروزآبادیُّ « کَتَبَ مُعجَماً فِی اللُّغَةِ الْعََربیَّةِ اسْمُهُ »الْقاموسُ الْمُحیطُ

.قاموس المحیط( استالاسم آن ) 

درس دوم  
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دستور   اولین کتاب کاملی درباره سیبویه:و »الْکِتابُ«  اسْمُهُ الْعََربیَّةِ اللُّغَةِ  قَواعِدِ أوَّلَ کِتابٍ کامِلٍ فیو»سیبَوَیْهِ « کَتَبَ  

. زبان عربی نوشت. نامش)الکتاب( است

.جهان اسالمی عربی است ودختران دربیشتر نام های پسران . أکثَُر أسماءِ الْأوالدِ وَ الْبَناتِ فِی الْعالَمِ الْإسالمیِّ عََربیٌّ 

است   فارسی زیاد واژه های عربی در.الْقُرآنِ: لِلُغَةِ الْإیرانیّینَ  احْتِرامِ بِسَبَبِ ذاالْکَلِماتُ الْعََربیَّةُ، کَثیَرةٌ فِی الْفارِسیَّةِ وَ ه

.به زبان قرآن است ها واین به خاطر احترام ایرانی

بسیاری را می شناسم)می دانم(   واژه های ثیَرةٍ وَ أذکُُر کُلَّ کَلِماتِ السَّنَةِ الْماضیَةِ:من معنیأنَا أعِرفُ مَعنَی کَلِماتٍ کَ

.می آورم یاد وهمه کلمات سال پیش را

. بر خواندن متن های ساده هستم وقادر: الْبَسیطةِ النُّصوصِ قِراءَةِ وَ أقدِرُ عَلَی

سنگ است( در «در مثل ها آمده است)علم درکوچکی مانند نقش  .الْمثالِ»الْعِلْمُ فِی الصِّغَِر کَالنَّقشِ فِی الَْحجَِرجاءَ فِی 

معنی کلمات کتاب اول را می دانی؟  یا أخی، أ أنتَ تَعرِفُ مَعنَی کَلِماتِ الْکِتابِ الْأوَّلِ أیضاً؟ای بردارم،آیا

احادیث آسان را می دانی؟   ای خواهرم،آیا معنی آیات و ی الْآیاتِ وَ الْأحادیثِ السَّهْلَةِ؟یا أُختی، أ أنتِ تَفهَمینَ مَعنَ

18صفحه                            

تَفعَلینَ  –فعَلُ تَ –أفعَلُ   

 من با قلم سرخ می نویسم  .2من با قلم سیاه می نویسم                             .1 

     تو قرآن را با دقت حفظ می کنی.4تو قرآن را به خوبی حفظ می کنی                  .3

بدانیم*

شوید.  شنا می داللت دارد. امسال با فعل مضارع آسال گذشته با فعل ماضی آشنا شدید، فعل ماضی بر زمان گذشته 

 . ینده داللت می کند.به مقایسه فعل های عربی و فارسی توجّه کنیدفعل مضارع بر زمان حال یا آ

ترجمه فعل مضارعترجمه فعل ماضی

دهمانجام می أفعَلُانجام دادیفَعَلتُ

انجام می دهی تَفعَلُ )مذکر(انجام دادیفَعَلتَ

انجام می دهی تَفعَلینَ )مؤنث( انجام دادیفَعَلتِ

 فعل مضارع 
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نـ «-یـ-تـ -و اگر بر سر آنها یکی از حروف» أهستند؛ ماضی اند  که بر وزن »فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ« بیشتر کلمه های

تَذهَبینَ  -تَذهَبُ  –ذهَبُ مانند: ذَهَبَ                أ بیاید؛ به فعل مضارع تبدیل می شوند؛   

أنا أَخُرجُ  ) من خارج می شوم(      أنتَ تَخُرجُ  )تو خارج می شوی(      أنتِ تَخرُجینَ) تو خارج می شوی(       خََرجَ  

20تمرین اول صفحه  پاسخ

.نادرست 4.درست      3.نادرست      2.نادرست      1

21تمرین دوم صفحه   پاسخ

چکار می کنی؟  ،ای خانم  .2ای پسر، چکار می کنی؟                           .1

کتاب شعر را می خوانم.        به عکس نگاه می کنم                           

آیا با خواهرت می روی؟  .2آیا صندلی می سازی؟                              .1

نه؛ میز می سازم.                                      نه؛ با دوستم می روم.    

 22تمرین سوم  صفحه  پاسخ

 .األُمهات 5.الذّهب   4.حُسنُ الُخلق    3.الجَهل    2.اللّسان  1

 22صفحه    چهارمتمرین  پاسخ

 فعل ماضی )جَعلنا(.هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم.        1

فعل ماضی )حفظتِ(     فعل مضارع ) تَحفظینَ( .تو سوره نصر را حفظ کردی و االن سوره قدر را حفظ می کنی.      2

 فعل مضارع )أدخلُ(       فعل ماضی) دخلتُ(  .من وارد کالس دوم شدم و تو وارد کالس اول می شوی.      3

 فعل ماضی)قَبلتَ(      فعل مضارع )تَعمَلُ(.تو سخن پدرت را پذیرفتی و االن به آن عمل می کنی.        4

 23صفحه  پنجمتمرین  پاسخ

.عَمِلتَ 5.أَکَلتِ        4.أَبَحثُ           3.طََرقتَ      2.تَبدَئینَ    1
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26صفحه  ششم تمرین  پاسخ

می پرسی      :تَسألینَ تَسألُ: می پرسی    أسألُ : می پرسم      سَألَ: پرسید 

تَسمَحینَ: می پرسی       تَسمَحُ: می پرسی        أسمح: می پرسم     سَمِحَ: اجازه خواست       

یاد می کنی تَذکُرینَ:     یاد کردیتَذکُُر:   یاد می کنم  أذکُُر:  ذَکَر: یاد کرد            

25تمرین هفتم صفحه پاسخ 

 .أقدِر10ُ.نصوص     9 .تَفهَمُ     8.سِتَة      7  .بَسیط     6رَفَعتَ       .5   .نَجَحوا4.تَعَلُّم        3.ُلغَة         2.عالَم 1

 .اِمرأة 15    .کَالمکَ  14.صََنعتُما       13.سَهل     12 .أیضا   11

 26تمرین  هشتم صفحه  پاسخ

 .ال5.أنا مِن ایران)أنا ایرانیة(       4طالبة )طالِب(       .أنا 3.اسمی فاطمه)محمَد(    2.أنا ِبخَیر        1

  28کنزالحکمَة صفحه 

.زکات علم گسترش آن است. 3.علم بهتر از عبادت است.        2       است. دانش.هر چیزی راهی دارد و راه بهشت 1

 .هر کس علمی را پنهان کرد، پس گویی او نادان است. 5       )هر کس بپرسد، می داند(.هر کس پرسید، دانست 4

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

درآینده شغل تو: مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِترجمه متن :  

درباره   درس امروز معلم داخل)وارد( کالس شد وگفت:«حَولَ مِهْنَةِ الْمُستَقبَلِدَخَلَ الْمُدَرِّسُ الصَّفَّ وَ قالَ:»دَرسُ الْیَومِ 

.شغل آینده است

پس پرسید:چه شغلی را دوست داری؟ فَسَألَ أیَّ مِهنَةٍ تُِحبُّ؟ 

رمز:التجربَة فوَق العِلم: تجربه باالتر از علم است.

سومدرس  
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