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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

ششمدرس 
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این   أوالد:آقای فتاحی کارمند است وخانمش پرستاراست. سِتَّةُ  الْأُسْرَةِ ذِهِالسَّیِّدُ فَتّاحیّ موَظَّفٌ وَ زَوجَتُهُ مُمَرِّضَةٌ. لِه

 فرزنددارد.6 خانواده

حِوارٌ بَینَ الْأُسْرَةِ:گفتگو میان خانواده        

 آقای فتاحی: ای فرزندانم کجا می روید؟ -السَّیِّدُ فَتّاحیّ : أینَ تَذْهَبونَ یا أوالدی؟  

امام حسین می رویم. اوالد:ُ نَذْهَبُ لِزیارَةِ مَرقَدِ الْإمامِ الُْحسَینِ .)ع(:فرزندان: به زیارت مرقدالْ

آقای فتاحی:ای دخترانم کجا می روید؟ -.السَّیِّدُ فَتّاحیّ: أینَ تَذْهَبْنَ یا بَناتی؟

 زیارت می رویم.  برادرانمان به الْبَناتُ: نَذْهَبُ مَعَ إخْوَتِنا لِلزّیارَةِ:دختران:با

-یکی ازپسران:ای پدر ومادرم کجامی روید؟.أحَدُ األوالد: أینَ تَذهَبانِ یا أبی وَ یا أُمّی؟ الْوالِدُ: نَذْهَبُ إلَی الْمُستَوصَفِ

در: به درمانگاه می رویم. پ

مادرتان سرش درد می کند. -بیمارکیست؟ -.أُمُّکُمْ تَشعُُر بِالصُّداعِ -مَنِ الْمَریضُ؟ -

 دردرمانگاهیی  حِوارٌ فِی الْمُسْتَوْصَفِ:گفتگو

آقای فتاحی: خانم فاطمه. پزشک: اسم بیمارچیست؟-.الطَّبیبُ:مَا اسْمُ الْمَریضِ؟ السَّیِّدُ فَتّاحیّ: السَّیِّدَةُ فاطِمَة

پزشک:ای خانم فاطمه توراچه شده است؟خانم فاطمه:سرم  -.السَّیِّدَةُ فاطِمَةُ: أشعُُر بِالصُّداعِالطَّبیبُ:ما بِکِ یاسیِّدَةُ فاطِمَة؟ 

 درد می کند. 

سال40خانم فاطمه:  -)پزشک(: چند سال داری؟ -:  .أربَعونَ سَنَةً  -کَمْ عُمُْرکِ؟ 

فشارخون داری؟یا بیماری قند؟ )خانم   )پزشک(:آیا -.فَقَط ال؛ أشعُُر بِالصُّداعِ -أ عِنْدَکِ ضَغْطُ الدَّمِ أوْ مََرضُ السُّکَِّر؟  -

فاطمه(:نه،فقط سرم درد می کند.

ماذا تَکتُبُ فی الْوَصْفَةِ؟)پزشک(:برایت نسخه ای می نویسم. )خانم فاطمه(:درنسخه چه می   - أکْتُبُ لَکِ وَصْفَةً. -

-نویسی؟

شربت.)خانم فاطمه(:استفاده از آنان   سْتِفادَةُ مِنْها ؟)پزشک(: قرص های مُسکّن و إکَیفَ الِ  -الُْحبوبَ الْمُسَکِّنَةَ وَ الشَّرابَ. 

چگونه است؟

روز:صبح   )پزشک(:سه قرص درهر -.ثلَاثَةُ حُبوبٍ فی کُلِّ یَومٍ:صَباحاً وَ ظُهراً وَ مَساءً وَ الشَّرابَ مَرَّتَینِ فی کُلِّ یَومٍ-

دوبار.  روز هر  شربت در  شب و وظهر و
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  (3فعل مضارع )

تَفعَلونَ  )سوم شخص جمع، مذکر( تَفعَلنَ )سوم شخص جمع، مؤنث(  تَفعَالنِ) سوم شخص مثنی، مذکر و مؤنث( 

.آیا این مجاهد را می شناسید؟2.ای مردان، چه می خورید؟      1

را می شناسیم. او شهید موسوی است. خوراک افطار را می خوریم.      بله؛ او  

.کجا کتاب را می خوانید؟ 4.ای زنان، چه چیزی می خورید؟        3

آن را در کتابخانه می خوانیم.  خوراک افطار را می خوریم.    

می کنید؟ .ای دو دختر، چکار6. ای دو پسر، چکار می کنید؟   5

با هم بازی می کنیم.                                       با هم به خانه مان برمی گردیم.

      

ترجمه  فعل مضارع ترجمه  فعل ماضی

أنتم فَعَلتُم 

أنتُنَّ فَعَلتُنَّ 

أنتُما فَعَلتُما

شما انجام دادید

انجام دادیدشما 

أنتُم تَفعَلونَ 

أنتُنَّ تَفعَلنَ 

أنتُما تَفعَالنِ

 شما انجام می هید 

شما انجام می دهید 

                     

.در پاسخ به کلمه پرسشی »لِماذا« می توانیم با »لِأنَّ: برا این که« یا» لـِ: برای« شروع کنیم.  1

 مانند: لِماذا تَنُظُر إلی البَعیدِ ؟ لِأنّی أبحَثُ عَن هُدهُدٍ. 

 .حرف »ال« فعل مضارع را منفی می کند؛ مثال:         أنا الأکذِبُ   من دروغ نمی گویم. 2

 66صفحه ترجمه 

فن ترجمه 

بدانیم 
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تو به مردم ظلم نمی کنی.   چرا تکالیفت را انجام نمی دهی؟

 67صفحه   تمرین اول

.نادرست 5.نادرست   4.نادرست     3    .درست  2.نادرست            1

 68صفحه   تمرین دوم

ای دختران، چکار می کنید؟  .3    چه بازی می کنی؟                              .2؟        دکجا می روی.1

دو کتاب از کتابخانه می گیریم.           تنیس روی میز بازی می کنیم               باالی کوه می رویم.    

 ای پسران، چکار می کنید؟.4

چند دقیقه بعد به رودخانه خواهیم رفت.  

69صفحه تمرین سوم

تَشَربونَ    .پس آیا دیدید آبی را که می نوشید.  1

تَخلقونَ         .آیا شما آن را می آفرینید یا ما آفریننده هستیم. 2

یأمُرُ   .قطعا خدا به عدالت و نیکی دستور می دهد.   3

تَجمَعونَ           جمع نمی کنید؟ برای فروش  .ای کشاورزان، آیا میوه ها را  4

 تَدهَبنَ       به کجا می روید؟. .ای همکالسی هایم، دو هفته بعد5

 69صفحه     تمرین چهارم

شرح ندادید   ما شَِرحتُنَ:    التَحزَنُ: غمگین نمی شوی   ال أندَمُ: پشیمان نمی شوم       ویید      گالتَکذبانِ: دروغ نمی 

تَفرَحینَ: شاد می شوی   سوفَ نَعمَلُ: انجام خواهیم داد           تَرحَمانِ: رحم می کنید  التَخدِمونَ: خدمت نمی کنید     

 70صفحه   ن پنجمتمری

.تَطبُخانِ   5.غَسَلتُم     4.نَفهَمُ         3.نَذهَبُ           2.أبحَثُ          1

 70صفحه    تمرین ششم

.مُبین     9.مابِکُم    8.عِندَکُم       7.ضَغطُ الدّم      6.مُستوصَفات    5.حافِلَتانِ      4.ثانی     3.حُبوب    2.أَحُدکُم       1

 نَ .تَنفَعو16.طائرات    15.تؤُمرونَ          14.مََرتَینِ      13.َمرَضُ السَُّکر         12.َتجعَلونَ       11.خاتَم      10
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رمز: حب الوطن ِمن األیمان: دوست داشتن وطن از ایمان است. 

 70صفحه     تمرین هفتم

 .القَلَم5.أربَعَة       4.نَعَم     3.لِزیارَة        2.ثَالثَة             1

 )نور آسمان(  نورالسّماء

.به شما نمی گویم گنجینه های خداوند نزد من است و غیب نمی دانم. 1

.خداوند برای مردم مثال هایی می زند و خداوند به هر چیزی داناست. 2

 .و خدا می داند و شما نمی دانید.3

 مین اهلل گسترده است. : ز97النساء    ﴾ ...واسِعَة  هِأرْضُ اللّ …

.ها بودنددور  درجنگلی میان کوه ها و ازآهوهاگروهی  .کانَتْ مَجْموعَةٌ مِنَ الْغِزْالنِ فی غابَةٍ بَینَ الْجِبالِ وَ الْأنهارِ

روزها پنج گرگ به آهوها حمله کردند.  روزی از  در .فی یَومٍ مِنَ الْأیّامِ هَجَمَتْ خَمسَةُ ذِئابٍ عَلَی الْغِزالنِ

 آهوی اولی:پروردگارم،چه کارکنیم؟نَفعَلُ؟ ماذا هی،الْغَزالُ الْأوَّلُ: إل

 به دفاع نیستیم(  آهوی دومی: نمی توانیم دفاع کنیم.)قادر.نَقدِرُ عَلَی الدِّفاعِالْغَزالُ الثّانی: ال 

اید  قالَتْ غَزالَةٌ صَغیرَةٌ فی نَفْسِها: »ما هوَ الَْحلُّ؟ عَلَیَّ بِالتَّفَکُِّر. سَأنجَحُ:آهوی کوچک با خودش گفت: راه حل چیست؟ب

فکرکنم.موفق خواهم شد. 

دَتْ عُصْفوراً ؛ فَسَأَلَتْهُ: »هَلْ خَلْفَ تِلْکَ الْجِبالِ عالَمٌ آخَُر؟ أجابَ الْعُصْفورُ: »ال«:آهوی کوچک  الْغَزالَةُ الصَّغیرَةُ شاهَ

مشاهده کرد؛پس ازاو پرسید:آیا پشت آن کوه ها جهان دیگری است؟گنجشک جواب داد:نه  گنجشکی را 

ازاوپرسید: »یا أُمَّ   پس کبوتری دید و أَلَتْها: آهوی کوچک ناامید نشدالْغَزالَةُ الصَّغیرَةُ ما یَئِسَتْ فَشاهَدَتْ حَمامَةً وَ سَ

ای مادردوجوجه:آیا پشت آن کوه ها جهانی    الْفَرخَینِ، هَل وَراءَ تلِکَ الْجِبالِ عالَمٌ غَیُر عالَمِنا؟ سَمِعَتْ مِنها نَفْسَ الْجَوابِ

 . شنید همان جواب را ازاو  دیگر غیراز جهان ما هست؟

او   از  دید و «آهو هدهدی را أجابَ الْهُدهُدُ: »نَعَم الَةُ شاهَدَتْ هُدهُداً وَ سَأَلَتْهُ: »هَلْ خَلْفَ الْجِبالِ عالَمٌ غَیُر عالَمِنا؟الْغَز

 جواب داد:بله  پرسید:آیا پشت کوهها جهانی غیرازجهان ما هست؟هدهد

درس هفتم 
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