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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 
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 قَِبَل تَقاعَُدُه                                             ابزنشس تگی اش را قبول کرد

ٍب  َک ِخرمَعِِِل یف الَۡمۡصنِع  خانه ای چویب  و از او خواست به عنوان آ خرین اکر در اکرخانه؛ .َو َطلََب ِمنُۡه ُصۡنَع بَیٍت َخش َ

 .بسازد

وقِ   ََل الس  اُر ا  ب ِ الَۡجدیدِ    لِشِاء الَۡوسِائِل لُصۡنعَذَهَب النج   .الَۡبیِت الَۡخش َ

 .خانهأ چویِب جدید به ابزار رفت جن ار برای خریدِن وسایل برای ساخنتِ 

ٍبة ی َوسِائَل َرخیصًة َو غٍََی ُمناس ِ  .او وسایل ارزان و غٍی مناسب خرید             .هَو اۡشرَتَ

ًا یف الَۡعَملِ َو بََدَآ ابلَۡعَمِل لِکنَُّه مأ ی نبود              .اکَن ُمِجد   .و ِشوع به اکر کرد، وَل در اکر اب)پش تاکر (پر تالش، جد 

 چوب های خانه مرغوب نبود.)نبودند(                      .ما اکنَۡت آأۡخشاُب الَۡبیِۡت َمرغوبَةً 

 رفت صاحب اکرخانهبعد از دو ماه نزد   صاِحِب املصنَعِ             بَۡعَد َشهَۡرۡیِن َذَهَب ِعۡنَد  

  :  .این آ خرین اکِر من استو به او گفت:                             .هذا آ ِخُر مَعَیلَو قاَل ََلُ

 صاحب اکرخانه آ مد و لکیدی طالیی به او داد          جاَء صاِحُب الَۡمۡصِنع َو آأۡعطاُه ِمۡفتاحًا َذَهبی اً  

 :  و به وی گفت: این خانهأ توست                       هذا ِمۡفتاُح بَِیتَک. »َو قاَل ََلُ

َّةٌ   به تو است این خانه هدیه ای                               لََک؛ هذا الَۡبیُۡت َهدی

نَواٍت کَثٍَیةً ِلأ   .نزد من اکر کردی زیرا تو سال های بس یاری                 .نََّک مَعِلَۡت ِعۡندی س َ

اُر ِمۡن مَعِِِل   جن ار از اکرش پش امین شد                                 نَِدَم النَّج 

 

 و اب خودش گفت:                                    َو قاَل یف نَۡفِسه:  

داً   .ساخته بودمای اکش این خانه را خوب                    !ایلَۡیتیَن َصنَۡعُت هذا الَۡبیَۡت َجی ِ

 11و 10و  9تلکیف درس 

 فعل های این سه درس را در جدوَل هتیه و آ ماده کنید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ُس  رم   الاایم و الفصول و الالوان       َعَش  الث انَ  ادلَّ

بوعِ؟ ُم المس م  معمل:روزهای هفته چیست؟                                    المُمَدر ِس: ما هَی آأای 


