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رُس العاِِش     زینة الباطن  ادلَّ

ر کَبٍٍی َُسَکٌة قَبیَحةٌ  َّةُ  اکنَۡت یف ََبٍ َمَکُة احلََجری  اُسش ماهی س نگی بود وجودداشت در دراییی بزرگ ماهی زش یت      .اُُسها السَّ

  و ماهی ها از او می ترس یدند                                   َو الاسامُک خِائفاٌت ِمنها.  

َمَکتَاِن خافَتا و َهَربَتا         َکتنَِی؛ السَّ َل َُسَ  او به ُست دو ماهی رفت. ماهی ها ترس یدند و فرار کردند.     هَی َذَهَبت ا 

 او مهیشه تنها بود     هَی اکنَت وحیدًة دائِامً                                    

ی ادیَن جاؤوا  َسٌة ِمَن الصَّ ِم، ََخۡ  آ مدند در روزی از روزها پنج ماهیگٍی               یف یَوٍم ِمَن اۡلأای 

َبَکًة کَبٍَیًة یف الَۡبحقََذفو ف  پس تور بزرگی در درای انداختند       ر                          ا ش َ

َبکِ َوقَعَن اۡلأۡسامُک    ماهی ها در تور افتادند                                 ة.یف الش َّ

 کیس برای مکک نیامد                                        ة ما جاَء آأَحٌد ِلُمساعَدَ 

َُّة   َمَکُة احلََجری َعۡت َآۡصواَت السَّ  س نگ ماهی صدای ماهی ها را شنید                 .اۡلأۡسامِک َُسِ

َبکِ   ََل الش َّ  پس به تور نگاه کرد                                        ة فَنََظَرۡت ا 

 و مغگنی شد و برای جنات ماهی ها رفت                          .زنَۡت َو َذَهَبۡت لنَجِاة اۡلأۡسامِک َو حِ 

َبکَة برُسعٍ  قََطَعت   تور را به تندی برید                                       ةالش َّ

 .خارج شدند و مهه فرار کردند و ماهی ها                           .َو اۡلأۡسامُک َخَرۡجَن َو َهَربَۡن مَجیعاً  

َبکة  َُّة یف الش َّ َمَکُة الَۡحَجری  پس س نگ ماهی در تور افتاد                         فََوقََعت السَّ

ی ادوَن آأَخذوها  .و صی ادها )ماهیگٍیها( او را گرفتند                                        .َو الصَّ

َّةَ  َمَکَةاحلََجری َبکِ  اکنَت الأسامُک َحزیناٍت؛ النَّ السَّ  .ة لنَجِاهِتنَّ َوقََعت یف الش َّ

 .برای جنات آ هنا در تور افتاد زیرا س نگ ماهی ماهی ها انراحت)مغگنی(بودند؛ 

ی ادیَن              َل َسفینِة الصَّ  ماهی ها به کش یت ماهیگٍیها نگاه کردند              الأسامک نََظرَن ا 

 آ هنا او را گرفتند وَل در آ ب انداختند                              المامء ِف  قََذفوها َوٰلِکنَّهُم آأَخذوها ُُهم 

اً  قَبیَحة اکنَتم  نَّهاک لِ   زیرا او بس یار زشت بود پس از او ترس یدند                            ِمنمها فَخافوا ِجد 

أ  امكُ الم نَ  سم نَ  وَ  ِلنَجاهِتا فَرِحم لَیها نََظرم  خوحشال شدند و اب لبخند به او نگاه کردندها به خاطر جناتش ماهی                 اِببمِتسامٍ  ا 

نَ  وَ   اِهرِ  َجاملِ  ِمنم  َآفمَضلُ  المباِطنِ  َجاملَ  َآنَّ  عَِلمم  و دانستند که زیبایی ابطن هبرت از زیبایی ظاهر است          .الظ 
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مامُ  قالَ  ٌ  المباِطنِ  :  زینَةُ )ع( عَلي  االم اِهرِ  زینَةِ  ِمنم  َخٍیم  امام عیل )ع( فرموده اند زیبایی ابطن هبرت از زیبایی ظاهر است.    .الظ 

 آ موزش فعل مایض)گذش ته( در زابن عریب

اول خشص 

 مفرد)یک نفر(
 َذَهبُت  آأان رفمت من

 نشانه آ ن

 ) ُت(

دوم خشص مفرد 

 )یک نفر(
 رفیت تو

 )َت( َذَهبَت  آأنَت )مرد(

 )ِت( َذَهبتِ  آأنِت )زن(

سوم خشص مفرد 

 نفر()یک 
 رفت او

 ندارد َذَهبَ  هَو )مرد(

( َذَهَبتم  هَی )زن(  )تم

اول خشص مجع 

 )چند نفر(
 )ان( َذَهبنا ََننُ  رفتمی ما

دوم خشص مجع 

 )چند نفر(
 رفتید شام

 )ُُت( َذَهبمت آأنمُت )مردها(

( َذَهبنُتَّ  آأننُتَّ )زهنا(  )تُنَّ

آأنامت )دو مرد 

 ای دو زن(
 )تاُم( َذَهبُتام

سوم خشص مجع 

 )چند نفر(

آ هنا 

 )ایشان(
 رفتند

 )وا( ذهبوا ُُه )مردها(

 )َن( َذَهبَ  ُهنَّ )زهنا(

 )ا( َذَهبا ُهام )دو مرد(

 )ات( َذَهَبتا َهام )دو زن(
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 چند نکته لکیدی:

که فعل داده شده چندم خشص اگر دقت کنید در مههأ فعلهای مایض لکمه َذَهب تکرار شده و تنها اب نشانهأ آ ن میفهمی  -1

 است.

 فعل مایض بر زمان گذش ته داللت میکند پس در ترمجه آ ن دقت کنید. -2

 نََظروا: نگاه کردند. َخَرجوا: خارج شدند

 َرَجعوا: برگشتند َدَخلوا: داخل شدند

 هر گاه ابتدای فعل مایض )ما( بیاد فعل تبدیل به مایض منفی میشود -3

 رفتند                                                                  َذَهبوا

 ما َذَهبوا                                                               نرفتند

رُس المحادَي َعَشَ      ادلَّ

الُص ف المَعَملِ االم   خم

 .جن اری و صاحب اکرخانه ای اب ُه دوست بودند                       .جَن اٌر َو صاِحُب َمصٍنع َصدیقنَیِ اکَن 

اُر لصاِحِب الۡمَ   ِم قاَل النَّج   :در روزی از روزها، جن ار به صاحب اکرخانه گفت            :عۡصنِ یف یَوٍم ِمَن الأای 

ََل التَّقاعُدِ   .من نیاز به ابزنشس تگی دارم                                       .آأان َباٍجة ا 

 صاحب اکرخانه جواب داد                                   ع:آأجاَب صاِحُب الَۡمصنِ  

 وَل تو در اکرت ماهر هس یت                                 لَک َولِکنََّک ماِهٌر یف مَعِ  

لَیَک ای  .و ما به تو احتیاج دارمی ای دوست من                            َصدیقیَو َنُن َباٍجة ا 

اُر ماِقبلَ   .جن ار قبول نکرد                                           .النَّج 

ۡۡصاَرُه؛   ا َرَآی صاِحُب الَۡمۡصِنع ا   را دیدپافشاری اش  وقیت که صاحب اکرخانه )اۡصارش (                     لَم 

                                  


