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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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صادق: من کشاورزی را دوست  .راعیّاًصادقٌ: أنَا أُحِبُّ الزِّراعَةَ. لِانَّها عَمَلٌ مُهِمٌّ لِتَقَدُّمِ الْبِالدِ.سَوفَ أصیُر مُهَندِساً زِ

.است.مهندس کشاورزی خواهم شد  برای پیشرفت کشور یآن کار مهم دارم.زیرا

دوست   ناصر:من کتابفروشی را.الْکُتُبُ بَساتینُ الْعُلَما: و قالَ رَسولُ اللّهِ عَنْها  ناصِر: أنَا أُحِبُّ بَیْعَ الْکُتُبِ؛ لِانَّ الْکُتُبَ کُنوزٌ.

.هستند های دانشمندان اغاند:کتاب ها ب  فرموده درباره آنها رسول اهلل)ص( دارم.زیرا کتاب ها گنج هایی هستند و 

خواهم ساخت. و تلفن هراه جدیدی خواهم شد   ای قاسم:مخترع . قاسِمٌ: سَأَصیُر مُختَِرعاً وَ سَوفَ أَصْنَعُ جَوّاالً جَدیداً

در من بازیکنی ممتاز منصور:من ورزش را دوست دارم. .الّریاضَةَ. أنَا العِبٌ مُمتازٌ فی کَُرةِ الْقَدَمِمنصورٌ: أنَا أُحِبُّ 

.فوتبال هستم

برای خدمت به مردم   دوست دارم. أمین:من چشم پزشکی را.أمینٌ: أنَا أُحِبُّ طِبَّ الْعُیونِ. سَوفَ أصیُر طَبیباً لِِخدمَةِ النّاسِ

. پزشکی خواهم شد

.وَ الْمُمَرِّضِ وَ الَْحدّادِ وَ غَیِْرهِمْ الطُّالّبُ ذَکَروا أصحابَ الْمِهَنِ کَالْمُدَرِّسِ وَ الَْخبّازِ وَ الْشُّْرطیِّ وَ الْحَلْوانیِّ وَ الْبائِعِ

ن ها  پرستار وآهنگر وغیر آ فروشنده و شیرینی فروش و  نانوا وپلیس و مانند:معلم و  دانش آموزان صاحبان شغل ها را

. ذکرکردند را

معلم:هدف شما ازانتخاب شغل چیست؟  الْمُدَرِّسُ: ما هوَ هَدَفُکُم مِنِ انْتِخابِ الشُّغلِ؟

ما به دیگران    هریک از خدمت به مردم.زیرا عارف:. عارفٌ: خِدمَةُ النّاسِ. لِأنَّ کُلَّ واحِدٍ مِنّا بِحاجَةٍ إلَی الْآخَرینَ

.نیازمندیم

الْمُدَرِّسُ: أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ؟معلم:کدام شغل مهم است؟ 

است.  نیازمند شغلی مهم هست وکشور به همه ی شغل ها حامد:هر . حامِدٌ: کُلُّ مِهنَةٍ مُهِمَّةٌ وَ الْبلِاد بِحاجَةٍ إلَی کُلِّ الْمِهَنِ

 . اجترام بگذاریم به همه شغل ها باید.الْمُدَرِّسُ: عَلَینا بِاحْتِرامِ کُلِّ الْمِهَنِ

پیامبر)ص( فرمود: »بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است.« 

اکنون باید بدانیم که با افزودن »سـَ« در درس گذشته یاد گرفتیم که فعل مضارع برای زمان حال و آینده بکار می رود

یا »سَوفَ« بر سر آن فقط بر آینده داللت می کند و در ترجمه آن از فعل» خواهـ ...« استفاده می شود مانند: أَکتُبُ: می  

 سَأکتُبُ : خواهم نوشت            سَوفَ أکتُبُ : خواهم نوشت                    نویسم که آینده آن می شود 

بدانیم 
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31صفحه خ پاس

من معلم شیمی هستم. درس را برای دانش آموزان شرح می  .2    م. از ساعت پنج صبح نان می پزم.من نانوا هست.1

 دهم.

 تو پزشک هستی. بیماران را با دقت معاینه می کنی. .4. امنیت را در کشور حفظ می کنی.     .تو پلیس هستی3

 32صفحه   تمرین اول  پاسخ

 .کُل المِهَن 5. الّطبیب      4.مِهنتُکَ فی المُستَقبل        3.خِدمَة النّاسِ        2بَساتین العُلماء           .الکتُب 1

 32صفحه   تمرین دوم پاسخ

 من نجار هستم. صندلی چوبی خواهم ساخت. .2       شپز هستم. غذای خوشمزه ای می پزم            .من آ1

 تو کشاورز کوشایی هستی. برنج را درو می کنی. .4     تو پزشک کوشایی هستی.بیماران را معاینه می کنی   .3

 33صفحه    تمرین سوم پاسخ

تکتبینَ   .تو کارمند هستی. نامه های اداری را می نویسی.2    تَصنَعُ ستی. درها و پنجره ها را می سازی.هنگر ه.تو آ1

 أخدِمُ   من پرستار هستم.  به مردم خدمت می کنم.  .4          أرفَعُ .من سرباز هستم. پرچم وطنم را باال می برم. 3

 34صفحه    تمرین چهارم پاسخ

.حَلوانی 10 حداد.9.طَبیبَة       8.خیّاطة      7.شُرطیّ     6.خبّاز    5سة     .مدر4ّ.ممرضة  3. فالحَة   2   .کاتب1

 .طبّاخَة12.نجّار    11

 35صفحه     تمرین پنجم پاسخ

.فی جنوب ایران5.ثاَلثَة           4.نَعَم          3.اَنا مِن ایران        2           أنا فی الصفّ الثامِن.1

 36صفحه   تمرین ششم  پاسخ

.مِهنَة    10  .قاطِع9.مَرضی     8.حَلوانی     7.ریاضَة    6.مُمَّرضات    5.نِهایَة     4.حدّاد     3.عالَمینَ    2.آخَر     1

.عَمود    19      .سَوف18َ     .شرطی 17  .موَظفَة  16.کُنوز    15.کُرة القَدم   14.خامِس    13.دَوران     12.بَیع    11

 .وَحدَکَ 23  . یا لیتنی  22.بِالد   21.طب العیون   20

ه سود تو و یک روز به زیان تو رمز: الدهر یَومان؛ یوٌم لََک یوٌم َعلَیَک     روزگار دو روز است یک روز ب
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 40  کنز الحکمة  صفحه

 ان است. .عقل شمشیری بّر2به عقلش است.          نسانا (.)ارزش1

.نتیجه عقل مدارا کردن با مردم است. 4.عقل حفظ تجربه هاست                 3

 .نهایت عقل اعتراف به نادانی است. 5

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

 تجربه جدیدترجمه متن: التجربَة الجَدیدَة     *

. روستایی بود  مادرش در اسب کوچکی با.کانَ فََرسٌ صَغیٌر مَعَ أُمِّهِ فی قَریَةٍ 

: فرزندش)پسرش(گفت مادراسب به :قالَتْ أُمُّ الْفََرسِ لِوَلَدِها

انسان)آدمی(زندگی می   با ما:  الْمُجاوِرَةِ الْقَریَةِ  إلَی الَْحقیبَةِ ذِهِ لِذا أطلُبُ مِنْکَ حمَلَ ه نَحنُ نَعیشُ مَعَ الْإنسانِ وَ نَخدِمُهُ؛ 

.همسایه)مجاور(ببریبه روستای  بنابراین ازتومی خواهم این کیف را .به او خدمت می کنیم کنیم و

به روستای مجاور می   و حمل می کند اوکیف را . فی طَریقِهِ یُشاهِدُ نَهْراً هوَ یَحمِلُ الَْحقیبَةَ وَ یَذْهَبُ إلَی الْقَریَةِ الْمُجاوِرَةِ

 . راه رودخانه ای را می بیند در .رود

می    کناررودخانه ایستاده   ازگاو اسب می ترسد و:هَلْ أقدِرُ عَلَی الْعُبورِ؟ النَّهِریَخافُ الْفََرسُ وَ یَسألُ بَقَرَةً واقِفَةً جَنْبَ 

آیا می توانم رد بشوم)آیا قادربه عبور کردن هستم؟( :پرسد

.رودخانه عمیق نیست  می گوید:بله، «گاو .الْبَقَرَةُ تَقولُ : »نَعَم؛ لَیسَ النَّهُْر عَمیقاً

می   سنجاب سخنشان)سخن آن دو( را ال؛ أیُّهَا الْفَرَسُ الصَّغیرُ، أنتَ سَتَغرَقُ فِی الْماءِ،  :کَالمَهُما وَ یَقولُیَسْمَعُ سِنجابٌ 

  .درآب غرق خواهی شد تو خیر،ای اسب کوچک، :شنود ومی گوید

است برتوالزم)برگردی  باید. است  عمیق بسیار  این رودخانه؟ تَفهَمُ أ .  بِالرُّجوعِ عَلَیْکَ. جِدّاً  عَمیقٌ  النَّهرُ ذَاه

همی؟ ف  می آیا(.برگردی

چهارمدرس  
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