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  الِإعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ:اعتمادبه نفس   *ترجمه متن:

گنجشکی ازمزرعه بزرگی خارج می شود وبه جوجه هایش  :تَخُرجُ عُصْفورَةٌ مِنْ عشُّها فی مَزرَعَةٍ کَبیَرةٍ وَ تَقولُ لِفِراخِها

 گوید. می 

ای جوجه های من بایدمراقب حرکات صاحب  :یا فِراخی، عَلَیکُنَّ بِمُراقَبَةِ حََرکاتِ صاحِبِ الْمَزرَعَةِ. ماذا یَقولُ وَ یَفعَلُ ؟ 

 . مزرعه باشید.چه می گوید وچه می کند

جوجه اول:صاحب مزرعه باهمسایه اش به  : انِ بَینَهَمُالْفَْرخُ األوَّلُ: صاحِبُ الْمَزرَعَةِ مَعَ جارِهِ یَذهَبانِ إلَی شَجََرتَینِ وَ یَجلِس

 . طرف دودرخت می روند وبینشان می نشینند

  جوجه دوم:زن صاحب مزرعه وهمسایه اش:   الْفَْرخُ الثّانی: زَوجَةُ صاحِبِ الْمَزرَعَةِ وَ جارَتُها تَذهَبانِ إلی نَفْسِ الشَّجََرتَین

 به طرف همان دو درخت می روند.

 جوجه سوم:همسایگان مرد درسمت راست می نشینند.  .   الْفَْرخُ الثّالِثُ: الْجیرانُ یَجلِسونَ عَلَی الْیَمینِ

 جوجه اول:همسایگان زن درسمت چپ می نشینند.     .الْفَْرخُ األوَّلُ: الْجاراتُ یَجْلِسْنَ عَلَی الْیَسارِ

 آیا این مهمانی است؟  جوجه دومی:چه خبراست؟چه کارمی کنند؟  ؟ أ هذِهِ ضیافَةٌ؟الْفَْرخُ الثّانی: مَا الَْخبَُر؟ ماذا یَفعَلونَ

جوجه سوم:زنان غذاونان می آورند وکنارسفره می  .الْفَْرخُ الثّالِثُ: النِّساءُ یَجلِبْنَ الطَّعامَ وَ الُْخبْزَ وَ یَجلِسْنَ جَنْبَ الْمائِدَةِ 

 نشینند. 

جوجه اول:مردان هیزم جمع می کنند وآب می    .یَلْعَبونَ  لِکَجمَعونَ الَْحطَبَ وَ یَجلِبونَ الْماءَ وَ بَعْدَ ذالْفَْرخُ الْاوَّلُ: الرِّجالُ یَ

 آورند وبعدازآن بازی می کنند. 

 مادربرمی گردد وازجوجه هایش می پرسد:چه اتفاقی افتاده است؟    تَرجِعُ الْأُمُّ وَ تَسألُ فِراخَها: »ماذا حَدَثَ ؟«

جوجه دوم:صاحب مزرعه    . الثّانی: صاحِبُ الْمَزرَعَةِ طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ جیرانِهِ لِجَمْعِ الْقَمْحِ. عَلَینا بِالْفِرارِالْفَْرخُ

 .ازهمسایگانش برای جمع آوری گندم کمک خواست.باید فرارکنیم

 . مان درامان هستیم ه یمادرجوجه ها:نه،ما درالن .  أمُّ الْفِراخِ: ال؛ نَْحنُ فی أمانٍ فی عُشِّنا

درروز دوم گنجشک از النه خارج می شود وبه جوجه     :فِی الْیَومِ الثّانی تَْخُرجُ الْعُصْفورَةُ مِنَ الْعُشِّ وَ تَقولُ لِفِراخِها

 هایش می گوید: 

 غم واندوه است.بایدمراقب باشید.ازدست دادن فرصت  .   عَلَیکُنَّ بِالْمُراقَبَةِ؛ إضاعَةُ الْفُرصَة غُصَّةٌ 

 درس هشتم 
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 مادرجوجه سوم گفت:  بازگشتبعداز  :بَعْدَ رُجوعِ الْامِّ قالَ الْفَْرخُ الثّالِثُ

  صاحب مزرعه ازنزدیکانش برای جمع   .صاحِبُ الْمَزرَعَةِ طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ أقِْربائِهِ لِجَمْعِ الْمَحصولِ. عَلَینا بِالْفِرارِ

 . رکنیمبایدفرا .محصول کمک خواست آوری

 . مادرجوجه ها:ما در امنیت هستیم . أمُّ الْفِراخِ : نَحنُ فی أمان

جوجه   .  غَداً الْفِراخُ: سَمِعْنا أنَّ صاحِبَ الْمَزرَعَةِ یَقولُ سَأبدَأُ بِجَمْعِ الْقَمحِ بِنَفْسی         درروزسوم:فِی الْیَومِ الثّالِثِ

 . ها:شنیدیم که صاحب مزرعه می گوید فرداخودم جمع آوری گندم راشروع خواهم کرد

 « مادرجوجه هاترسید و گفت: حاال باید)برماالزم است( مهاجرت کنیم. خافَتْ أمُّ الْفِراخِ وَ قالَتْ: »الْآنَ عَلَینا بِالْمُهاجََرةِ  

.جوجه ها ازمادرشان پرسیدند:چرابایدمهاجرت   هوَ وَحیدٌ وَ بِال صَدیقٍ الْفِراخُ یَسْألْنَ أُمَّهُنَّ: »لِماذا عَلَینا بِالْمُهاجَرَةِ ؟! 

 کنیم؟اوتنها وبدون دوست است!

 شَیءٍ  تَمِدُ عَلَی نَفْسِهِ؛ یَقدِرُ عَلَی کُلِّاألُمّ: عِندَما یَعْتَمِدُ اإلنسانُ عَلَی غَیرِهِ؛ ال یَفعَلُ شَیئاً مُهِمًّ؛ وَ عِنْدَما یَعْ

مادر:هنگامی که انسان بردیگران اعتمادمیکندچیزمهمی راانجام نمی دهد.وهنگامی که بر خودش اعتمادمی کند)تکیه  

 . می کند(برهرچیزی توانا است)قادراست(

 89صفحه 

                                     

                                                      

 

 

                                                   

 

 

 

 

 چه کار می کنند؟ 

 آنها گندم جمع می کنند. 

 چه چیزی را باال می برند؟

 د.آنها جایزه هایشان را باال می برن 

 به کجا می روند؟

 آنها به خانه ی شان می روند. 

 آیا آنها در دفتر می نویسند؟ 

 نه،آنها به دو تصویر نگاه می کنند. 
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 90صفحه –بدانیم *

،دوم شخص و سوم شخص مفرد وهمچنین اول شخص ودوم شخص جمع را یاد در درسهای قبل فعلهای اول شخص

 گرفتیم. 

مضارع   آموختیم،فعلهای  قبال  که  همانطوری  باشد.  می  جمع  شخص  سوم  فعلهای  نوبت  و  4حاال  درابتدا    4عالمت 

ن( وعالمت هایی    –ی    – ت    –عالمت)شناسه(درآخرشان می آید .عالمت هایی که درابتدای مضارع می آیدعبارتنداز:)أ  

نَ(. البته آخر فعلهای مضارع در چندین مورد هیچ    -ونَ  – انِ    –که در آخر فعل های مضارع می آید، عبارتند از:) ینَ  

 کدام از این عالمت هارا ندارند وآخر آنها )ضمه یا همان} ُ{( می آید. 

 جمع مذکر مثل یذهبون،یکتبون،   سوم شخص -1صورت آمده است:  4درمثال های صفحه قبل فعل های سوم شخص به 

شوندو...   نویسند،خارج می  فردمذکر(می روند، می  چند  آنها)آن  و...یعنی  مثل    -2یخرجونَ  مؤنث  سوم شخص جمع 

 یذهَبنَ، 

سوم شخص مثنای مذکر    - 3یَکتُبنَ،یَخُرجنَ و ... یعنی آنها)آن چند مؤنث( می روند، می نویسند، خارج می شوند و ...  

 مثل 

...  یذهَبانِ، ...یعنی آنها)آن دوفردمذکر( می روند، می نویسند، خارج می شوند و  یَخرجانِ و  سوم شخص    -4یَکتُبانِ، 

 مثنای مؤنث مثل تذهَبانِ، تکتُبانِ، تَخرجانِ و ...یعنی آنها)آن دوفردمؤنث( می روند، می نویسند، خارج می شوند و ... 

می روند، می نویسند، خارج می شوند و ...تفاوتشان در مذکر یا   پس در هرچهارمورد ترجمه می کنیم؛ آنها یا ایشان

  مونث بودن همچنین جمع یا مثنی بودن است درحالیکه درترجمه فارسی هر چهار حالت به یک صورت ترجمه می شود 

 زبان فارسی فعل مثنی یا فعل مؤنث جداگانه نداریم.  ومادر

                  

نی ومثال ب:مربوط به سوم شخص مثنای مونث است.همان گونه که می بینید برای  مثال الف:مربوط به دوم شخص مث

هر دو از یک فعل)تعمالن(استفاده شده است.پس چطور معنی کنیم؟ بگوییم شما دو نفر یا آن دو نفر؟دراین جور موارد  

کنیم.اگر انتما باشد  فقط درجمله قابل تشخیص هستند و درجمله، مثال با توجه به ضمیری که وجود دارد ترجمه می

 به شما کمک می کند.  93میگوییم شما می روید . اگر هما باشد میگوییم، آنها می روند.*دراین مورد مثالهای صفحه 
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 91صفحه پاسخ تمرین اول: 

 .ب 5.الف         4.الف          3.ب       2.الف         1 

 92صفحه پاسخ تمرین دوم: 

 هان قطعا وعده خدا حق است و اما بیشترشان نمی دانند.  )فعل مضارع الیعلمون(  .1

 مهمانی برمی گردند.   )یَرجِعنَ( آن همسایه ها از  .2

 این دو کودک بین درختان بازی می کنند. )تَلعَبانِ( .3

 این دو کشاورز در بهار برنج می کارند.  )یَزرعانِ(  .4

 92صفحه  پاسخ تمرین سوم:

 امه ها را می نویسند.  )یکتبونَ ( آن مجاهدان ن

 این مجاهدان برای یاری وطنشان خدمت می کنند. )یَخدِمنَ( 

 چیزی می کارند؟   گندم می کارند.  )یزرعونَ( چه  

 چه چیزی جمع می کنند؟   پرتقال جمع می کنند.   )یَجمعانِ(

 93صفحه  پاسخ تمرین چهارم:

 ردیف اول )برنمی گردند(                            ردیف دوم )می توانند( 

 دستور می دهند(          ردیف پنجم)نگاه نمی کنید( ردیف سوم  )راست می گویند(                  ردیف چهارم  ) 

 93صفحه  پاسخ تمرین پنجم:

 .یَسألنَ 4. ذَهَبا                          3.یَرجعونَ                       2.تکتُبانِ                      1

 تکالیفشان را می نویسند؛آیا شما هم می نویسید؟این دختران)دو دختر( 

 این همسایگان )دو همسایه ی( پاکیزه حیاط خانه را می شویند.آیا شماآنها )آن دو( را می شناسید؟
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94صفحه پاسخ تمرین ششم: 

نَعَم  -5             تِسعَة -4              فی البیت -3                بَعدظهٍر -2للتّعلیم            -1

94 پاسخ تمرین هفتم:

.فراخی 13.قَبل سنة      10.جَّواالت         7.ضَحکتُنّ      4. یَحُرسونَ        1

.قَمح 14.یَئِسوا               11.أنفسَهُم            8.عِندما       5. الیکذبُ          2

.فِضة 15.قافِلة           12.ضیافَة           9.یَجلبُ       6.خَوف   3

. وَسیع 20. ُجنود                 19.ابن آدم         18.ِغزالن         17.ساجِد                16

سالمتی انسان است. رمز: سکوُت اللّسان َسالَمة اإلنساِن: سکوت زبان . أقِرباء         21

96صفحه نورالسماء:

قطعا من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم، آنها را سجده کنان در برابرم دیدم. -1

عزت و بزرگی برای خدا و پیامبرش و برای مومنان است اما منافقان نمی دانند. -2

مومنان فقط) با هم( برادرند -4     جز خدا.                  در آسمان ها و زمین است غیب را نمی داندهر کس که -3

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

 *ترجمه ی متن: سفرعلمی. 

.یَذْهَبْنَ لِسَفْرةَ عِلْمیَّةٍ مِنْ شیراز إلَی یاسوجطالِباتُ الْمَدرَسَةِ مَسروراتٌ الَنَّهُنَّ سَوفَ 

دانش آموزان مدرسه خوشحال هستندزیراآنان برای)به( سفرعلمی ازشیرازبه یاسوج خواهندرفت 

به به گردش مدیر:درهفته ی آینده روز پنجشن.الْمُدیرَةُ : سَنَذْهَبُ إلَی سَفْرَةٍ عِلْمیَّةٍ یَومَ الَْخمیسِ فِی الْسُبوعِ الْقادِمِ

علمی خواهیم رفت. 

بایدبعضی ازکارها رارعایت کنید. :عَلَیْکُنَّ بِمُراعاةِ بَعْضِ الْاُمورِ

تهیه لباس های مناسب،زیراهوادریاسوج سرداست. .تَهیئَةُ الْمَالبِسِ الْمُناسِبَةِ؛ لِانَّ الْجَوَّ فی یاسوج بارِدٌ -

تهیه حوله کوچک وبزرگ وخمیردندان. فِرشاةٍ وَ مَعجونِ أسنانٍتَهیئَةُ مِنْشَفَةٍ صَغیَرةٍ وَ کَبیرَةٍ وَ -

صبح  7حاضرشدن  درحیاط مدرسه درساعت .الُْحضورُ فی ساحَةِ الْمَدرَسَةِ فی السّاعَةِ السّابِعَةِ صَباحاً-

درس نهم 
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