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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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دانش آموزان ازمدیرمدرسه می پرسند: :الّطالِباتُ یَسْألْنَ الْمُدیرَةَ

 مسَیِّدَتی ،إلَی أیْنَ نَذْهَبُ ؟اولی:به کجامی رویم ای خانمالْاُولَی:  یا 

خانم مدیر:به یاسوج واطراف آن .الْمُدیرَةُ: إلَی یاسوج وَ حَولَها

.فی هذِهِ الْمُحافََظةِ غاباتٌ وَ أنْهارٌ وَ أزهارٌ وَ بَساتینُ وَ عُیونٌ وَ شلَلّات جَمیلَةٌ

بوستان ها وآبشارهای زیبایی است. دراین استان جنگل ها ورودخانه وگل ها و

:دومی:چندروزباقی می  .الثّانیةُ: کَمْ یَوْماً نَبْقَی؟ الْمُدیَرةُ: ثَالثَةَ أیّامٍ مِنَ الَْخمیسِ إلَی السَّبْتِ

روزازپنجشنبه تاشنبه 3مانیم؟مدیر:

سومی:کی برمی گردیم؟خانم مدیر:صبح  .لسّابِعَةِالثّالِثَةُ: مَتَی نَْرجِعُ؟ الْمُدیَرةُ: صَباحَ یَومِ الْاَحَدِ فِی السّاعَةِ ا

صبح 7روزیکشنبه درساعت

چهارمی:باچه چیزی به آنجا می رویم؟خانم مدیر:بااتوبوس..الّرابِعَةُ: بِمَ نَذهَبُ إلَی هُناکَ؟ الْمُدیرَةُ: بِالْحافِلَةِ

 بحانه،نهاروشام می خوریم.  الْخامِسَةُ: أینَ نأکُلُ الفَطورَ وَ الْغَداءَ وَ الْعَشاءَ؟ پنجمی:کجا ص

خانم مدیر:دردررستوران تمیز ی وخوبی .الْمُدیرَةُ: فی مَْطعَمٍ نَظیفٍ وَ جَیِّدٍ

ششمی:آیاتلفن همراه برای ما مجاز است؟خانم مدیر:بله .السّادِسَةُ: هَلِ الْجَوّالُ مَسْموحٌ لَنا؟ الْمُدیرَةُ: نَعَمْ

هفتمی:کجابرای استراحت می مانیم؟مدیر:درهتل معلمان .ةِ؟ الْمُدیرَةُ: فی فُندُقِ الْمُعَلِّمینَالسّابِعَةُ: أینَ نَبقَی لِلِإسْتِراحَ 

هشتمی:آیا آنجاورزشگاه)زمین  .الثّامِنَةُ: هَلْ هُناکَ مَلْعَبٌ؟ الْمُدیَرةُ: نَعَمْ؛ ثَالثَةُ مَالعِبَ

ورزشگاه است 3بازی(هست؟مدیر:بله؛

 همگی برای این سفرعلمی زیبا خوشحال شدند. .الْجَمیلَةِ رةِالسَّفْ ذِهِفَِرحَ الْجَمیعُ لِه

102*صفحه

چه کار می کنند؟          .2                                      چه کار می کنند؟                        .1       

آنها قرآن گوش می کنند.)جمع مؤنث(                                  می کنند. )جمع مذکر(    آنها قرآن گوش         
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 چه کار می کنند؟            چه کار می کنند؟                                                       

آنها برگ چای جمع آوری می کنند.)مثنی مؤنث(      نی مذکر(           آنها گل ها را جمع آوری می کنند.)مث         

       

 پرسش و پاسخ با کلمه پرسشی»کَیفَ:چگونه«:   

من خوبم(-.کَیفَ حالُکَ؟              أنا بَِخیٍر.)حالت چطور است؟1

با سرعت( -.کَیفَ وَصَلتَ؟              بِسُرعَة)چگونه رسیدی؟2

ز چگونگی حالت چیزی یا کاری  یکی از کلمات پرسشی کَیفَ می باشد که به معنی چگونه است.هر گاه بخواهیم ا 

 بپرسیم از کلمه ی پرسشی کَیفَ استفاده می کنیم. 

؟ می پرسدآن پسر چگونه از کالس خارج می شود؟             آن دانش آموز چگونه           

به سرعت خارج می شود.                          با خوشحالی می پرسد       

گاهی کلمه »عِندَ«که به معنی نزد می باشد،یا »لِـ،لَـ«که به معنی برای می باشد،برای مالکیت به کار می رود. 

ندی.بله دارم. مثالً هَل عِندَکَ قَلَمٌ؟آیا خودکار داری؟      نَعَم عِ

یا مثالً لِمَن هذا الجوال؟این گوشی مال کیست؟   لوالدی.مال پدرم. 

 102صفحه   -*ترجمه جمالت زیر تصاویر 

آیا قلم آبی داری؟                                                                   آیا فرهنگ لغت عربی داری؟ 

بدانیم 

فن ترجمه  
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نه؛ قلم سبز دارم              بله؛ دارم.  

102صفحه  پاسخ تمرین اول  

ثَالثة ایامٍ-7باردٌ    -6بِالحافلة     -5یاسوج      -4فارس       -3نَعم     -2یَوم الَخمیس   -1

 103صفحه   پاسخ تمرین دوم

آن دانش آموزان به سفر می روند. )مؤنث(                            آن دانش آموزان به سفر می روند. )مذکر(    

این دانش آموزان از کالسشان خارج می             این دانش آموزان از کالسشان خارج می شوند.)مذکر(   

شوند.)مؤنث(             

103پاسخ تمرین سوم صفحه 

قطعا  خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند اما مردم به خودشان ستم می کنند.)یظلم و یظلمون( -1

و دیدی مردم را که در دین خدا وارد می شوند.)یَدخلون(  -2

می گویند و دروغ نمی گویند. )یصدقون و یکذبونَ(  مومنان در زندگی راست -3

دو دختر سخن معلم را شنیدند و آنها به آن عمل کردند. )تَعمالنِ( -4

برای شام غذای زیادی روی سفره داریم؛ آن را با هم می خوریم. )نأکُلُ(-5

 104صفحه   پاسخ تمرین چهارم

(العُشّ   5( الفَطور          4(األزهار        3(المُحافَظة         2(الفُرشاة       1

 105صفحه  پاسخ تمرین پنجم

ال  -5ی             إلی بَیتِ جَدّ   -4نَعَم             -3              لِشِراء - 2                    هُما بَِخیٍر -1

 105صفحه  -* پاسخ تمرین ششم 

عُشّ        /مِنشَفة      /فُرشاة            /عُصفور        /أزهار          /شای       /فِراخ          /شَالل        /حافلة     

حَمامَة      ) از راست به چپ(     /فَرس           /خاتم      

106صفحه   -* پاسخ تمرین هفتم
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 .مَالعِب 7.خائِف           6.ثالث           5.غَداء             4.عِنَدهم         3.مَسموح          2.حَدَثَ        1

.سادِس 14.شَالل        13.محافَظة        12.عُصفور        11.َیصدُقُ        10.هُناک          9.أقدام         8

رمز: ُحسن الخلق نصف الدین: خوش اخالقی نیمی از دین است.   .مِنشفة16.شای        15

107صفحه  -*ترجمه جمالت نور السماء

هر کس در آسمان ها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درخت برای او سجده می-1

کنند. 

هان قطعا دوستان خدا نه ترسی دارند و نه آنها غمگین می شوند.-2

کسانی که همراه خدا معبود دیگری را قرار می دهند خواهند دانست.  -3

قطعا خدا همه گناهان را می آمرزد.-4

قطعا خدا با ماست. -5

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

 *ترجمه ی متن حکمت ها  

معلم زبان عربی پرسید: :الْعََربیَّةِسَألَ مُعَلِّمُ اللُّغَةِ 

آیا حکمت ها )سخنان حکیمانه(رامی دانید)می شناسید(؟اولی:بله زیاد می  .هَلْ تَعِْرفونَ حِکَماً؟ األْوَّلُ: نَعَم؛ نَعرِفُ کَثیراً -

دانیم

درباره ارزش دانش می داند؟دومی: دانش گنج  چه کسی سخنی .مَنْ یَعِْرفُ حَدیثاً حَوْلَ قیمَةِ الْعِلْمِ؟ الثّانی: الْعِلْمُ کَنْزٌ -

است. 

چه کسی سخنی درباره اتحاد به یادمی آورد؟سومی:دست  .الْجَماعَةِ مَعَ  هِمَنْ یَذْکُُر حَدیثاً عَنِ الِاتِّحادِ؟ الثّالِثُ: یَدُ اللّ -

خدا باجماعت است. 

.الّرابِعُ: إضاعَةُ الْفُرصَةِ غُصَّةٌمَنْ یَعْلَمُ مِنکُم حِکمَةً حَولَ الْفُرصَةِ؟  -

چه کسی ازشما حکمتی درباره فرصت می داند؟چهارمی:ازدست دادن فرصت غصه است 

.مَنْ یَقولُ حَدیثاً حَوْلَ الْأخْالقِ الَْحسَنَةِ؟ الْخامِسُ:حُسْنُ الُْخلُقِ نِصْفُ الدّینِ-

درس دهم 
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