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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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ی  به باال ازکوه بلند باال رفت و  پس آهو.فَصَعِدَت الْغَزالَةُ الْجَبَلَ الْمُرتَفِعَ وَ وَصَلَتْ فَوقَهُ فَشاهَدَتْ غابَةً واسِعَةً؛ ثُمَّ رَجَعَتْ 

 . دید،سپس برگشت ن رسیدپس جنگل وسیعی راآ

پشت کوهها جهان   می دانید به پدرآهوها گفت:آیا و ماً آخََر؟!وَ قالَتْ لِآباءِ الْغِزالنِ: »أ تَعِْرفونَ أنَّ خَلْفَ الْجِبالِ عالَ

 دیگری است؟

پشت کوهها   می دانید به مادران آهوها گفت: آیا و ! وَ قالَتْ لِاُ مَّهاتِ الْغِزالنِ: »أ تَعِْرفْنَ أنَّ خَلْفَ الْجِبالِ عالَماً آخََر؟

 جهان دیگری است؟

می    ناراحتی)خشم( گفت:چگونه این سخن را پس آهوی اولی با!الْکَالمَ؟  ذَابِغَضَبٍ: کَیفَ تَقولینَ هفَقالَ الْغَزالُ الْاوَّلُ 

 گویی؟

وآهودومی گفت:مثل اینکه تو دیوانه هستی! ! وَ قالَ الْغَزالُ الثّانی: کَأنَّکِ مَجْنونَةٌ

وآهوسومی گفت:اودروغ می گوید.وآهوچهارمی   .عَةُ: أنتِ تَکذِبینَوَ قالَت الْغَزالَةُ الّرابِ.وَ قالَ الْغَزالُ الثّالِثُ: هیَ تَکذِبُ

 می گویی  دروغ گفت:تو

عِنْدَما کُنْتُ صَغیراً؛ قالَ لی طائٌِر عاقِلٌ: خَلْفَ الْجِبالِ عالَمٌ آخَُر   ..هیَ صادِقةٌ ال تَکذِبُ:قَطَعَ رَئیسُ الْغِزالنِ کَالمَهُم وَ قالَ

هنگامی که کوچک بودم؛پرنده ای عاقل   .دراستگواست ودروغ نمی گوی قطع کرد وگفت:او رئیس آهوها سخنشان را 

. ن گفت:پشت کوه ها جهان دیگری استبه م

نپذیرفت وخندید.   سخن من را  به رئیسمان گفتم ولی او وآن را.ضَِحکَ و  کَالمی قَبِلَ  ما لکِنَّهُ لَِرئیسِنا لِکَوَ قُلْتُ ذ

می خواهم پس   همانطورکه می دانید من صالح)خوبی( شمارا .کَما تَعِرفونَ أنَا أطلُبُ صَالحَکُم دائِماً؛ فَعَلَینا بِالْمُهاجَرَةِ

باید مهاجرت کنیم. 

همگی ازکوه باالرفتند وجهان جدیدی رایافتند وبسیارخوشحال  .وا عالَماً جَدیداً وَ فَرِحوا کَثیراًصَعِدَ الْجَمیعُ الْجَبَلَ وَ وَجَد 

 شدند. 

أنتُم تَفعَلونَ ) دوم شخص جمع(      أنتُنّ تَفعَلنَ ) دوم شخص جمع( أنتُما تَفعالنِ) دوم شخص جمع(  فعل مضارع:  

 ای دانش آموزان، چکار می کنید؟ .2                                           ای مردان، کجا می روید؟              .1

 خانه ای می سازیم.         به مرزها برای دفاع از وطن می رویم.                                      
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 ای زنان، به کجا می روید؟.4                د.ای همکالسی ها، چه وقت تنیس روی میز بازی می کنی.3

 به چشمه آب می رویم.              بعد از یک دقیقه بازی می کنیم.                                        

    

أَمسِ، غَد، صَباح، عَصر،  در پاسخ به کلمه پرسشی» مَتی: چه وقت« کلماتی می آیند که بر زمان داللت دارند؛ الیَوم، 

 مَساء، لَیل، قَبلَ سَنَتینِ، بَعدَ أُسبوعینِ، فِی الشّهِر الماضی، فِی الشّهِر القادِمِ.... 

 الفُندُق؟  قَبلَ یَومَینِ مثال: مَتَی وَصَلتُم إلی 

 81ترجمه صفحه 

 یاری خدا چه وقت است هان قطعا یاری خدا نزدیک است. 

 مکالمه

 .بَعدَ أسبوعَینِ 4.عَصر       3.صَباح         2.لَیل       1

 

        

؛ در چنین جمله هایی فعل به صورت جمع  باشدد و انجام دهنده آن اسم مثنی یا جمع یاگر در جمله ای فعل مفرد بیا

 کشاورز در کشتزار کار می کنند.   یهاتانِ الفَالحَتانِ فِی المَزرعة. این خانم ها تَعمَلُترجمه می شود مانند: 

 80ترجمه صفحه 

 .بازیکن ها از میدان مسابقه خارج می شوند. 2.زنان غذای سفر را می پزند.       1

 .خواهرانم از خانه مادربزرگم برگشتند. 3

 80صفحه     تمرین اول

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

 80صفحه   تمرین دوم

 د. .برای شما در آن میوه های زیادی است و از آن می خوری1

 ن )کار( را با خدایان ما کرد. .گفتند چه کسی ای2   

 بدانیم 

 فنّ ترجمه 
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 .و پروردگارت به کسی ظلم نمی کند. 3

 .ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم. 4

 81صفحه    تمرین سوم

فعل مضارع) تعرف(          تو آن را نمی داند. لعربی را به خوبی می دانی و خواهرت مث.تو زبان 1

فعل مضارع) تلبسُ(                 .همکالسی ات لباس های پاییزی پوشید؛ پس چرا تو نمی پوشی.2

(  فعل مضارع) تَشعرینَ       .تو دیروز احساس غم کردی و امروز احساس خوشحالی می کنی.3

فعل مضارع) أشعُُر(          .من احساس سردرد دارم به درمانگاه خواهم رفت.4

 82صفحه      تمرین چهارم

 التَقبالنِ: نمی پذیرید     أضحَکُ: می خندم  َتقِذفینَ: می اندازی   التَقَطعُ: نمی ُبرد           لَبِستُم: پوشیدید       

 سَتَغسِلنَ: خواهید شست       التَنصُُر یاری نمی کنی       یَقُربُ: نزدیک می شود        نَملِکُ: فرمانروایی می کنیم

 فهمید سَوفَ یَفهَمُ: خواهد 

 82صفحه     تمرین پنجم

.عَداوَة 9        .طالِبَة 8ریاضیّ        .7      .مَلَکوا 6.غالیَة     5       .أقمار4   .حَمامَة  3      .تَقذِفنَ  2   .صَداقَة      1

.أم18ّ       .تَقاعُد17    .سَمَکات  16.سَألتُم    15.أنهار      14     .جَعَلوا13   .تَکذِبنَ 12.حَوائج     11       شَهَرین10ِ

 .أعالم23      .مِنضَدَة22   .فَنادِق   21   .عُصفور 20   .نَظافَة 19

)هرگاه فرومایگان فرمانروا شدند شایستگان هالک شدند(  رمز: اِذا َملََک األراذل َهلََک األفاضل

 کَنز الحکمَة 

 خوبی ها را می خورد همانطور که آتش هیزم را می خورد. حسد قطعا .1

 .امانتداری روزی می آورد و خیانت فقر می آورد. 2

.از دست دادن فرصت غصه است.  4   .قطعا خدا زیباست، زیبایی را دوست دارد.3

 .قطعا نیازهای مردم به شما نعمتی از سوی خداست. 5

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