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 47صفحه    تمرین چهارم

.می نوشیم 6.خواهم فهمید   5.می کوبی      4.باز خواهیم کرد         3.خواهد پرسید 2.نتوانستی  1

 48صفحه     تمرین ششم

 .یَنُظرُ 5     .ذَهبنا4       .أرجِعُ      3.تَعرِفُ 2      .تَذهَبینَ 1

49صفحه  تمرین هفتم

.تَغرقُ   9.موَظّفونَ    8      .مُنّظمات7      .تَسألین6َ     .مملوء5      .قادِم4       .فَرسانِ 3.خَطایا      2.خبّاز     1

 ون.ریاضیّ 15.أنهار       14.تَطُرقینَ      13.بِسهولَة          12       .رُجوع11      .یأکُل10ِ

بهترین کارها میانه ترین آنهاست. رمز: َخیُر األمور اوسطها:  

 49صفحه    هشتمتمرین 

 .ال، أنا فی الصّف5.َنعم        4.ثَالثَة         3.الحقیبة       2.جنب المدرسة       1

 50کنزالِحکمَة  صفحه 

. سکوت طال و سخن نقره است. 2باشد.   با عمل هیچ خیری در گفتاری نیست جز این که .1

.سخن مانند دارو است اندکش سود می رساند و زیادش کشنده است.  4    شتباهات آدمی زاد در زبانش است..بیشتر ا 3

 . .خشم نادان در گفتارش و خشم عاقل در کارش )رفتارش( است5

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

 دوستی :الصَّداقَةُترجمه متن:  *

.کالس دوم متوسطه است ی درأسرین دانش آموز .»أَسْرین « طالِبَةٌ فِی الصَّفِّ الثّانی الْمُتَوَسِّطِ

. اوازسندج به تهران آمده است. « هیَ جاءَتْ مِنْ »سَنَندَج « إلَی»طهران

.مدرسه است دانش آموز جدیدی در او. الْمَدرَسَةِهیَ طالِبَةٌ جَدیدَةٌ فِی 
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 . باقی ماند هفته تنها ومدت دو .وَ بَقِیَتْ مُدَّةَ أُسبوعَینِ وَحیدَةً

ةِ  وَبَدَأتْ بِالِْحوارِ مَعَها فی ساحَةِ الْمَدرَسَ «  فِی األسُبوعِ الثّالِثِ فی یَومِ السَّبْتِ جاءَتْ إلَیها إحْدی زَمیالتِها بِاسْمِ »آیالر

ودر حیاط مدرسه بااوشروع به گفتگو   .به نزدش آمد شنبه یکی ازهم کالسی هایش به نام آیالر  روز هفته سوم در در

 کرد

 الْحِوارُ بَیْنَ الّطالِبَتَینِ »آیالر « وَ »أسْرین« 

 گفتگو میان دو دانش آموز )آیالر وأسرین( 

 توچطوری؟ ؛خوبم.وشکر  را خدا -حالت چطوراست؟ -کَیفَ أنتِ؟الَْحمدُ لِلهِ؛ جَیِّدَةٌ وَ  -کَیفَ حالُکِ؟  -

 . نام من أسرین است -من خوبم.نام تو چیست؟ -. اِسْمی أَسرین -أنَا بَِخیٍر. مَا اسْمُکِ؟  -

أسرین به  -معنای آن چیست؟نام زیبائی است -»أسْرین « بِالْکُردیَّة بِمَعنَی الدَّمْع. وَ مَا اسْمُکِ؟ -اِسمٌ جَمیلٌ. ما مَعْناهُ؟  -

 نام تو چیست؟ کردی به معنای اشک است و 

 معنی اسم تو چیست؟   -ما مَعنَی اسْمِکِ؟اسم من آیالر است. -اِسمی آیالر.  -

سیارزیبائی است  نام ب -به ترکی یعنی ماه ها  آیالر.اِسْمٌ جَمیلٌ جِدّاً وَ مَعناهُ جَمیلٌ أیضاً -آیالر بِالتُّرکیَّةِ بَمَعنَی الْأقْمارِ.   -

 . همچنین معنای آن زیباست و

من ازسندج هستم.آیا تو از   -ازکدام شهر هستی؟ أنَا مِنْ سنندج. أ أنتِ مِنْ طهران؟ -مِنْ أیِّ مَدینَةٍ أنتِ؟  -

 . تهرانی؟)تهرانی هستی؟(

مانند   نیز پس تو-وساکن اینجا هستم تبریزهستم)تبریزیم(خیر؛من از . فَأنتِ مِثْلی أیضاً -ال؛ أنَا مِنْ تبریز وَ ساکِنَةٌ هُنا.   -

 . من هستی

پدرم درماموریت اداری   زیرا  -برای چه به تهران آمده اید؟. لِأنَّ والِدی فی مُهِمَّةٍ إداریَّةٍ -لِماذا جِئْتُم إلَی طهران؟  -

 .است

 دوسال  -است؟ ماموریت پدرت چند سال. سَنَتَینِ -کَمْ سَنَةً مُهِمَّةُ والِدِکِ؟  -

 .درمیدان خراسان-خانه شما کجاست؟ .فی ساحَةِ خُراسان -أینَ بَیتُکُم؟  -

 !آیا راست می گوئی؟- همان جاست شگفت است.خانه ما در!أ تَصدُقینَ؟  -عَجَباً. بَیتُنا فی نَفْسِ الْمَکانِ.  -

 .یک ماه پیش آمده ایم-ه؛کی آمده اید؟بله؛البت  .جِئْنا قَبْلَ شَهٍْر -نَعَم؛ بِالتَّأکیدِ؛ مَتی جِئْتُم؟  -

االن   پس چطورتا-هم کالسی هستیم. دو فَکَیفَ ما رَأیْتُکِ حَتَّی الْآنَ؟پس ما دوهمسایه و - .فَنَحنُ جارَتانِ وَ زَمیلَتانِ -

 ندیده ام؟ تورا

 .اومهندس است-شگفت است.شغل پدرت چیست؟. هوَ مُهَندِسُ  -عَجیبٌ. ما مِهنَةُ أبیکِ؟  -
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باکمال میل -به خانه مان می آیی؟ بکِلِّ سُرور.ٍآیا -هلْ تَأتینَ إلَی بَیتِنا؟ -

.بول کندبعدازاینکه پدرم اجازه بدهد ومادرم ق-کی؟.بَعدَما یَسمَحُ لی والِدی وَ تَقبَلُ والِدَتی  -مَتی؟ -

اگرخدا-پدرت می آید؟وآیا مادرت می آید؟  وآیا .إنْ شاءَ اللّهُ. سَأَسْأَلُهُما -وَ هَلْ یأَتی أبوکِ؟ وَ هَلْ تأَتی أُمُّکِ؟  -

بخواهد.ازایشان سئوال خواهم کرد

 .بیگانه کسی است که دوستی ندارد الْغَریبُ مَنْ لَیْسَ لَهُ حَبیبٌ. الْامامُ عَلیٌّ )ع(

 55فعل مضارع صفحه 

هو یَفعَلُ )سوم شخص مفرد، مذکر(     هی تَفعَلُ )سوم شخص مفرد، مؤنث(       نَحنُ نَفعَلُ )اول شخص جمع( 

.این زرافه آب می نوشد. 2.این گنجشک آب می نوشد.      1

.ما در آزمایشگاه کار می کنیم. 4    .ما فوتبال بازی می کنیم.      3

حرف » ما« دو کاربرد دارد:              »ما« برای منفی کردن فعل ماضی    مانند: »سَمِعنا« نشیدیم.

 موسی آن چیست در دست راستت؟ »ما« به معنای چیست؟   مانند: » ماتِلکَ بِیَمینِکَ یا موسی«  ای 

 به آنها ظلم نکردیم و اما به خودشان ظلم کردند.  م وَ لکن ظَلَموا أَنفُسَهُم«»ماظَلمناه

 56تمرین اول صفحه 

 سنندجیّةٌ . ال؛ هیَ  5. فی ساحَةِ خُراسان      4. فِی الصّفّ الثّانی         3. أُسبوعَینِ      2. لِمهمَّةٍ اداریّةٍ   1

 57صفحه    تمرین دوم

 .ما به خانه می رویم. 2.ما از کوه باال می رویم               1

 57صفحه   تمرین سوم

.الفِضَة 8.اِبتِسام        7.رِسالَة       6.حَلوانیّ           5.مِهنَة        4.خُبز         3.سَمَکَة          2.جار         1

 58صفحه    تمرین چهارم

فن ترجمه 
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مِهنَة = شُغل     أَتی = جاءَ        بَساتین =  حَدائق       قادِم = ماضی        بَیع =  شِراء     یَصدُقُ =  یَکذِبُ 

 شاهدَ  =  رَأَی 

 58صفحه  تمرین پنجم 

 م برمی گردیعد ک ساعت پیش برگشتی و ما یک ساعت ب.تو ی2و تو فردا خواهی رفت      .من دیروز رفتم 1

خوریم.   ای لذیذی خواهد پخت و ما آن را خواهیم.مادرم غذ 4.نادان دروغ می گوید و عاقل راست می گوید.   3

 59صفحه    تمرین ششم

 .ثالثة عشََر  5.السیدة جلیلی           4.نعم    3.فی نهایة هذا الشّارع          2.فی ساحة المدرسة         1

 60صفحه    کنز الحکمة

 .داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خود بیفزایند.1

 .علم گنج هایی است و کلید آن سوال است. 2

 هستند. .دانشمندان چراغ های زمین 3

.علم بهتر از مال است. علم از تو محافظت می کند و تو از علم محافظت می کنی. 5

 قطعا علم زندگی دلها و نور دیدگان است. 

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

درسفر: فِی السَّفَِر

النَّجَفِ الْشرَفِ وَ کَربَالءَ وَ   :کِرمان إلَی الْعِراقِ  فی قافِلَةِ الزُّوّارِ لِزیارَةِ الْمُدُنِ الْمُقَدَّسَةِسافََرتْ أُسَرةُ السَّیِّدِ فَتّاحیّ مِنْ 

  ی برای زیارت ازخانواده آقای فتاحهُمْ سافَروا فِی الْمَرَّةِالْاُولی بِالّطائَِرةِ وَ فِی الْمَرَّةِ الثّانیَةِ بِالْحافِلَةِ. الْکاظِمیَّةِ وَ سامَرّاءَ. 

اول   :آن ها بار .ندکرمان به عراق برای زیارت شهرهای مقدس نجف اشرف وکربال وکاظمین درکاروان زائران سفرکرد

 اتوبوس مسافرت کردند.  دوم با بار و هواپیما با
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