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ُل       ْرُس       اْلوَّ               اَلدَّ

»َأَهّمیَُّة الَْعَمِل«
»اهمیت کار« 

 
*
 الّناَس َو َیکوُن

*
اْلسالُم بِالَْعَمِل الَّذی َینَفُع اْلَخریَن َو الَیُضّر

*
َیهَتمُّ 

زِق الَْحالِل.  فی َکسِب الرِّ
* اسالم اهمیت می دهد به عمل کسی که به دیگران نفع می رساند و 

به مردم ضرر نمی زند و در کسب روزی حالل می باشد. 

 ِفی الُْحصوِل َعَلی الْماِل َو َجْمِعِه َفَقط.
*
اَلَْهَدُف ِمَن الَْعَمِل الَینَحِصُر

* هدف از کار در به دست آوردن ثروت و فقط جمع کردن آن، 
منحصر نمی شود.

 َیسَأُل: »َهْل لَُه ِحرَفٌة؟« 
*
کاَن َرسوُل اهلِل إذا َینُظُر إلی َشخٍص یُْعِجُبُه

 ال؛ کاَن َیقوُل َسَقَط ِمن َعینی.
*
َفإْن قیَل

* رسول خدا هنگامی که نگاه می کرد به شخصی که از او خوشش 
می آید، می پرسید: آیا او پیشه ای دارد؟ پس اگر گفته می شد خیر؛ 

می گفت از چشم من افتاد. 

اَلْجائیة: 15 َفِلَنْفِسِه ...  
*
َمن َعِمَل صالِحًا

* هر کسی کار درست انجام دهد، پس به نفع خود اوست. 

.  اَلماُم َعلیَّ )ع(
*
اَْلُموُر بِالتَّجِربَِة، اَْلَعماُل بِالُْخبَرِة

* چیزها با تجربه و کارها با کارآزمودگی درست گردد. 

َرسوُل اهلِل )ص(  َعلی ُکلَّ ُمسِلم َو ُمسِلَمٍة.  
*
َطَلُب الَْحالِل َفریَضٌة

* طلب )درآمد( حالل، بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است. 

اَلماُم الصاَدُق )ع(   .
*
َف اَلْکاِسُب َحبیُب اهلِل َو إنَّ اهلَل یُِحبُّ الُْمَتَحرِّ

* کاسب دوست خداست و همانا خداوند پیشه ور را دوست دارد. 

َرسول اهلِل )ص( اَلِْعباَدُة َعَشَرُة َأجزاٍء ِتسَعٌة ِمْنها فی َطَلِب الَْحالِل.  
* عبادت ده جزء است که نه جزء آن در به دست آوردن روزی 

حالل است. 

ِمن َحالٍل َکالُْمجاِهِد فی َسبیِل اهلِل.  َرسول اهلِل )ص(
*
اَلْکادُّ َعلی ِعیالِِه

* تالشگری که برای روزی حالل افراد خانواده اش می کوشد، مانند 
کسی است که در راه خدا جهاد می کند. 

 َو الّصالِحیَن. 
*
 َو اْلَوصیاِء

*
اَلَْعَمُل بِالَْیِد ِمْن َعَمِل اْلَنبیاِء َو الُْمرَسلیَن

اَلماُم موسی الْکاظُم )ع(  
و  فرستادگان  و  پیامبران  کارهای  از  با دسترنج خود،  انسان  کار   *

جانشینان پیامبر و افراد شایسته است. 

)اَلتَّعاُرف(
)آشنایی(

مسافر                                  اَلُْمساِفُر  

ُف قاَعِة الَْمطاِر       کارمند سالن فرودگاه                                      ُمَوظَّ

َصباَح الَْخیِر یا َأخی.        صبح بخیر، ای برادرم

روِر.         صبح بخیر و شادی َصباَح الّنوِر َو السُّ

َکیَف حالَُک؟                     حالت چطور است؟

َأنَا بَِخیٍر، َو َکیَف َأنَت؟      من خوبم، تو چطوری؟

بَِخیٍر َو الَْحمُد هلِلِ.                  خوبم، خدا رو شکر

َعفواً، ِمنْ َأیَن َأنَت؟
ببخشید، شما از کجا هستید؟

)اهل کجا هستید؟(

َأنا ِمن إیران.                        من ایرانی هستم

َما اْسُمَک الَْکریُم؟            اسم شریفت چیست؟

اِسمی ُحَسیٌن َو َما اْسُمَک الَْکریُم؟
نام من حسین است و نام شریف تو چیست؟

اِسمی َسعیٌد.                       نام من سعید است.

َهل ساَفْرَت إلی إیران َحتَّی اْلَن؟
تاکنون به ایران سفر کرده ای؟

ال؛ َمَع اَلَسِف. لِکّنی ُأِحبُّ َأْن أُساِفَر.
نه، متأسفانه، ولی من دوست دارم که سفر کنم.

إْن شاَء اهللُ ُتساِفُر إلی إیران!
به امید خدا به ایران سفر می کنی!

الَمِة. إن شاَء اهللُ؛ إلَی اللَّقاِء ؛ َمَع السَّ
به خواست خدا، به امید دیدار، به سالمت

فی َأماِن اهللِ.                                 در امان خدا

فی َأماِن اهللِ َو ِحْفِظِه.         در امان و پناه خداوند
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أمیرالمؤمنین علی )ع(  8 َقوُل »ال ُأعَلُم« ِنصُف الِْعْلِم.  

گفتن ]نادانم  نمی دانم  [ نیمی از دانش است.
)الأُعَلُم: فعل نفی مضارع(  

ِل َو الْخاِمِس. َة ِفی الَْحدیِث اْلَوَّ ب. أْکُتِب الَْکِلماِت الُْمَتضادَّ
≠= کثیر ≠= تَموَت          قَلیل  ≠= آخرة           تَعیُش  دنیا

ج. أْکُتِب الَْکِلماِت الُْمَتراِدَفَة ِفی الَْفراِغ.
کلمات مترادف را در جای خالی بنویسید.

ة / أَْحَسن / َکالم / قُدَرة / َعداَوة[ ]أَفَضل / قَْول / ُعدوان / قُوَّ
ة = قُدَرة أَفَضل = أَْحَسن   ،   قَْول = َکالم   ،   ُعدوان = َعداَوة   ،   قُوَّ

د. أْکُتُب ُمفَرَد الَْکِلماِت الّتالَیِة.
مفرد کلمات زیر را بنویسید.

َأفاِضل: أفَضل     ِحَرف: ِحرفَة       َفرائِض: فَریضة     َأعمال: عمل

ه. أْکُتُب نَوَع اْلَفعاِل ِفی الُْجمَلِة الّسابَِعِة.
نوع افعال را در جمله هفتم بنویس.  

قََدرَْت: فعل ماضی ، إِجَعْل: فعل امر

 اَلتَّْمریُن الّثانی: َترِجْم ِفعَل ُکلِّ ُجمَلٍة، ثَمَّ اْکُتْب نَوَعُه.
فعل ها را ترجمه کن و سپس نوع آن ها را بنویس.

 1 اَلَْولَُد َکَتَب ُدروَسُه.
نوشت: فعل ماضی

 2 َصدیقی َیْکُتُب ِرسالًَة.
می نویسد: فعل مضارع

 3 َرجاَء، اُْکُتُب واِجباِتَک.
بنویس: فعل امر

 4 َزمیلی ما َکَتَب التَّمریَن.
ننوشت: فعل نفی ماضی

 5 هَو َسَیْکُتُب َعَلی اللَّوِح.

خواهد نوشت: مضارع مستقبل )آینده(

بیُب َوصَفًة.  6 َسْوَف َیْکُتُب الطَّ
خواهد نوشت: مضارع مستقبل )آینده(

َجَرِة.  7 ال َیْکُتُب الْعاِقُل َعَلی الشَّ
نمی نویسد: فعل نفی مضارع

 8 ِمن َفضِلَک ال َتْکُتْب َعلی ُکرسیَِّک.

ننویس: فعل نهی

  اَلتَّْمریُن الّثالُِث: اُکُتْب َوزَن الَْکِلماِت الّتالَیِة، َو ُحروَفَها اْلَصلیََّة.
وزن کلمات زیر و حروف اصلي آنها را بنویس.

 1 ناِصر، َمنصور، نَصیر: فاِعل ، َمفُعول ، اَفْعال  )ن ، ص ، ر(

 2 َصّبار، َصبور، صابِر:  فَّعال ، فَُعول ، فاِعل )ص ، ب ، ر(

حادیِث الّتالَیِة؛  حیَحَة لِْلَ ُل: أ. َعیِِّن التَّرَجَمَة الصَّ  اَلتَّْمریُن ااْلوَّ
. ُثمَّ اْکُتْب نَوَع اْلَفعاِل الَّتی َتحَتها َخطٌّ

ترجمه صحیح احادیث زیر را بنویسید. سپس نوع فعل هایی که زیر آن 

خط کشیده شده را مشخص کنید.

َکَأنَِّک  ِلِخَرِتَک  اْعَمْل  َو  َأبَداً  َتعیُش  َکَأنََّک  لُِدنیاَک  اِعَمْل   1 

رسول اهلل )ص( َتموُت َغداً.  
]زندگی  همیشه  گویی  کن  کار  چنان   ] دنیا   ]دنیایت   برای 

می کنی  لّذت می بری  [ و برای آخرتت چنان کار کن گویی 

: فعل امر( )اِعَملْ    .] ]فردا می میری   نزدیک است بمیری 

 2 اُنُظْر إلی ما قاَل َوال َتنُظْر إلی َمن قاَل.  أمیُرالمؤمنین علی )ع(

به آنچه گفته است ]بنگر   می نگرم  [ و به آن  که گفته است 

)اُنُظْر: فعل امر ـ التَنُظر: فعل نهی( ]ننگر   نمی نگرم  [. 

 3 إذا َمَلَک اْلَراِذُل َهَلَک اْلَفاِضُل.  أمیُرالمؤمنین علی )ع(

هرگاه فرومایگان )فرومایه ترها( ]به فرمانروایی برسند   توانا شوند  [؛ 

)َمَلَک: فعل ماضی( شایستگان )برترها( هالک می شوند. 

أمیُرالمؤمنین علی )ع(  4 َمن َزَرَع الُْعدواَن َحَصَد الُْخسراَن.  

[ درو کرد. هرکس ]دشمنی   دوستی  [ کاشت؛ ]زیان  سود 

)َحَصَد: فعل ماضی(  

أمیُرالمؤمنین علی )ع( واِء. َقلیُلُه َینَفُع َو َکثیُرُه قاِتٌل.    5 اَلَْکالُم َکالدَّ

سخن مانند داروست. اندکش ]سود می رساند   ِشفا می دهد [ و 

)یَنفُع: فعل مضارع( بسیارش ُکشنده است. 

 6 اُطُلبوا الِْعلَم َولَو بِالّصیِن َفإنَّ َطَلَب الِْعلِم َفریَضٌة.  َرسول اهلِل )ع(

دانش را ]می جویند  بجویید   [ گرچه در چین باشد؛ زیرا جستن 

)اُطلبوا: فعل امر( دانش ]واجب   شایسته  [ است. 

َک، َفاْجَعِل الَْعْفَو َعنُه ُشکراً لِْلُقدَرِة َعَلیِه.   7 إذا َقَدْرَت َعلی َعدِوّ

رسول اهلِل )ع(  
؛  دشمن را شکست دادی  [  هرگاه ]بر دشمنت توانایی یافتی  

بخشیدن او را شکرانة قدرت یافتن بر او ]قرار می دهی   قرار بده  [.

)قََدرَْت: فعل ماضی(  
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»َیُد الَْفاّلِح«

»دست کشاورز«

 لَنا قیَمَة الَْعَمِل؛ ِمنها:
*
 توَجُد ِقَصٌص َکثیَرٌة فی تاریِخ اْلسالِم ُتَبیُِّن

* قصه های زیادی در تاریخ اسالم وجود دارد که برای ما ارزش کار 

را آشکار می کند. از آن ها: 

کاَن النَّبیُّ )ع( جالِسًا َمَع َخمَسٍة ِمن َأصحابِِه َتحَت َشَجَرٍة؛

* پیامبر )ص( با پنج تن از یارانش زیر درختی نشسته بود.

؛
*
 َو َیَدیِن َخِشَنَتیِن

*
 َوْجٍه َأسَمر

*
َفَدَخَل َعَلیِهم َرُجٌل ذو

آن ها  بر  زبر،  دستان  و  گندمگون  چهره  دارای  مردی  پس   *

وارد شد. 

راَعُة.  الزَّ
*
َفِهَم الْحاِضروَن ِمن ظاِهِرِه َأنَُّه َفاّلٌح َو ِمهَنُتُه

* حاضران از ظاهر او فهمیدند که او کشاورز و شغل او کشاورزی است. 

 َضِحَک واجٌد ِمَن الْحاِضریَن.
*
ِعنَدئٍِذ

* در این هنگام یکی از حاضرین خندید.

؛
*
َوَأراَد َأْن َیسَتهِزَی بِِه

* و می خواست که او را مسخره کند.

 إلی جاِنِبِه.
*
 َو َأْجَلَسُه

*
َب بِِه لِکنَّ النَّبیَّ )ع( ِعنَدما شاَهَدُه َرحَّ

* اما پیامبر )ص( هنگامی که او را دید، به او خوشامد گفت و او را 
کنار خودش نشاند.

َب َثالَثٌة ِمَن الْحاِضریَن ِمْن هَذا الَْعَمِل؛ َفَتَعجَّ

* پس سه تن از حاضران از این کار تعجب کردند. 

بوا َکثیراً حیَنما َأَخَذ َرسوُل اهلِل )ع( َیََد الَْفاّلِح بَِیِدِه َو قاَل: ُثمَّ َتَعجَّ

* سپس بیشتر تعجب کردند هنگامی که رسول خدا دست کشاورز 
را در دستش گرفت و گفت:

»إنَّما َیٌد یُِحبَُّها اهللُ َو َرسولُُه«.
* همانا این دستی است که خدا و رسولش آن را دوست دارند.

َسَأَل َرُجٌل َرسوَل اهلِل )ع( َأیُّ الْماِل َخیٌر؟ قاَل: َزرُع َزَرَعُه صاِحُبُه.

* مردی از پیامبر پرسید: »کدام مال بهتر است؟ گفت: بذری که 
صاحبش آن را بکارد.

َرِحَم اهللُ اْمَرَأ َعِمَل َعَماًل، َفَأْتَقَنُه. رسول اهلل )ص(

* خدا رحمت کند کسی که کاری انجام داد و آن کار را درست و 
استوار انجام داد.

آَفُة النُّْجِح الَْکَسُل.  اَلماُم َعلیَّ )ع(
* آفت موفقیت تنبلی است.

        َأِجبْ َعِن اْلَسِئَلِة الّتالَیِة إجاباٍت َقصیَرًة
به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

ُجِل الَّذی َدَخَل َعَلی النَّبیِّ )ع(؟  ما کانَْت ِمهَنُة الرَّ 1

شغل مردی که بر پیامبر وارد شد چه بود؟

راَعة )کشاورزی(       الزِّ

ُجُل الَّذی َضِحَک َعَلی الَْفاّلِح؟ ماذا َأراَد َأْن َیفَعل الرَّ 2

مردی که به کشاورز خندید می خواست چه کار بکند؟

أراَد أَن یَستهِزَئ الفالح.

می خواست که کشاورز را مسخره کند.      

ُجِل الَّذی َدَخَل ِفی الَْمِجِلِس؟ َکیَف کاَن ظاِهُر الرَّ 3

ظاهر مردی که داخل مجلس شد، چگونه بود؟

ذو َوجِه أَسَمر و یََدین َخِشنَتَیِن.
دارای چهره ای گندمگون و دو دست زبر.      

َکْم َصحابّیًا کاَن جالِسًا َمَع النَّبیِّ )ص(؟ 4

چند تن از یاران با پیامبر نشسته بودند؟
َخمَسٍة )پنج(      

ُجِل الَّذی َدَخَل الْحاِضریَن؟  َب بِالرَّ َمْن َرحَّ 5

چه کسی بر مردی که بر حاضران وارد شد، خوش آمد گفت؟

رسول اهلل )پیامبر خدا(     

َأْیَن کاَن َرسوُل اهلِل )ع( جالِسًا؟  6

پیامبر خدا کجا نشسته بود؟

تحَت َشَجَرٍة

زیر یک درخت      
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)بَیَن سائَِحیِن(
)بین گردشگران(

گردشگری از ایران                               سائٌِح ِمنْ إیران        

گردشگری از عراق     سائٌِح ِمنَ الِْعراقِ 

عصر بخیر َمساَء الَْخیِر.    

عصر به روشنی و نور َمساَء الّنوِر. 

َهلْ َحضَرُتَک ِمَن الُْکَویِت؟
آیا حضرت عالی از کویت هستی؟

ال، َأنَا ِمَن الِْعراِق. َأ َأنَت ِمن باِکستان؟

نه من از عراق هستم. آیا تو از پاکستان هستی؟

ًة ِجْئَت لِلّزیارِة؟ . َکمْ َمرَّ ال؛ َأنا إیرانیٌّ
نه من ایرانی هستم. چند بار برای زیارت آمدی؟

ًة ِجئَت َأنَت؟ ِة اْلُولی؛ َو َکْم َمرَّ جْئُت لِْلمرَّ
برای بار اول آمدم و تو چند بار آمدی؟

ِة الّثانَیِة.    من برای بار دوم آمدم. َأنا ِجْئُت لِْلَمرَّ

َکمْ ُعمُرَک؟                      چند سالت است؟

ُعمری ِستََّة َعَشَر عاماً.     سن من شانزده سال است.

ِمنْ َأیَّ َمدیَنٍة َأنَت؟           از کدام شهر هستی؟

 َأنَا ِمنْ إیالم.                من از شهر ایالم هستم.

َطبیَعُة إیالم َجمیَلٌة.             طبیعت ایالم زیباست

َهلْ َذَهبَت إلی إیراَن ِمْن َقبل؟
آیا تو از قبل به ایران رفتی؟

نََعم؛ َذَهبُت لِزیارِة اْلماِم الّثاِمِن )ع(
بله. برای زیارت امام هشتم رفتم.

 َکیَف َوَجدَْت إیران؟          ایران را چگونه یافتی؟

إنَّ إیران بََلٌد َجمیٌل ِجداً.    
 به درستیکه ایران سرزمین  واقعاً زیباییست.

َکالِْمثاِل.           الّتالَیِة  الِْحسابیَِّة  الَْعَملّیاِت  اُْکُتِب  ُل:  ااْلوَّ اَلتَّْمریُن   

)+ زائِد( )ـ ناِقص( )÷ َتقسیٌم َعَلي( )× َضرٌب في(  

عملیات ریاضي زیر را مانند مثال بنویسید.

× =10 3 30 1  َعَشَرٌة في َثالَثٍة یُساوي َثالثیَن.                     

ده ضرب در سه مساوي است با سي.                                 

2 ِتسعوَن ناِقُص َأربَعیَن یُساوي َخمسیَن.

90 40 50− = نود منهاي چهل مساوي است با پنجاه.                               

3 ِمَئٌة َتقسیٌم َعَلی َخْمَسٍة یُساوي ِعشریَن.

÷ =100 5 صد تقسیم بر پنج مساوي است با بیست.                           20

4 ِستٌَّة في َأَحَد َعَشَر یُساوي ِستًَّة َو ِسّتیَن .

 × =6 11 66 شش ضرب در یازده مساوي است با شصت و شش.  

5 َخْمَسٌة َو َسْبعوَن زائُِد َخْمَسٍة َو ِعْشریَن یُساوي ِمئًة.

هفتاد و پنج به اضافه ي بیست و پنج مساوي است با صد. 

+ =75 25 100  

6 ِاثناِن َو َثمانوَن َتقسیٌم َعَلی اثَنیِن یُساوي واِحداً َو َأربَعیَن.

هشتاد و دو تقسیم بر دو مساوي است با چهل و یک. 

       ÷ =82 2 41  

ریُن الثّانی:  اُکُتْب في الَْفراِغ َعَدداً ترتیبّیًا ُمناِسبًا.  الَتمَّ
در جاي خالي عدد ترتیبي مناسب بنویس. 

َنِة َشهُر ِمهر. هُر ...........الّسابع............. ِمْن ُشهوِر السَّ 1 اَلشَّ

2 اَلْیوُم   ........... الساِدُس........... ِمْن أیّاِم ااْلُسبوِع َیوُم الَْخمیِس.

راسیَِّة. َنِة الدَّ فَّ .......الْعاشر........ فی هِذِه السَّ 3 نَحُن ِفی الصَّ

َنِة اْلیرانیَِّة َفصُل الّشتاِء. 4 اَلَْفصُل ........... الّرابُِع ........... في السَّ

َنِة اْلیرانیَِّة َفصُل الَْخریِف. 5 اَلَْفصُل ............ الّثالُِث.......... في السَّ

ُل جائَِزًة َذَهبیًَّة َو الْفائُِز  ........... الّثانُي...........  6 َیأُخُذ الْفائُِز ااْلَوَّ

جائَِزًة ِفّضیًَّة.
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حیَح.  اَلتَّْمریُن الّثالُِث:  اِنَتِخِب الصَّ

جواب صحیح را انتخاب کنید.

1  ِستٌَّة َو َسبعوَن:          76            67 

2 َثالَثَة َعَشَر:               13            23 

3 ِتسَعٌة َو َثالثوَن:          93         39  

4 اَلّساِدَس َعَشَر:           19 م       16 م  

ااْلَعداِد  ِمَن  ُمناِسبًا  َعَدداً  الَْفراِغ  في  َضْع  الّْرابُِع:  اَلتَّْمریُن   

ِل التَّرَجَمَة. الّتالَیِة. ثمَّ َکمِّ

در جاي خالي عدد مناسبي از اعداد زیر را قرار بده و سپس جمله ها رو 

ترجمه کن.  

َخْمٌس / ِاثناِن/ َثالَثٌة

ْبُر.......  ثاَلثٌَة ........ َصْبٌر ِعْنَد الُْمصیَبِة، َو َصبٌر َعَلي الّطاَعِة  1  اَلصَّ

َو َصبٌر َعِن الَْمْعصَیِة.                                         َرسوُل اهلِل )ص(
بردباری .......سه....... گونه است: بردباری بر مصیبت و بردباری بر 

بندگی و بردباری بر نافرمانی.

2  قاَل َرسوَل اهلل )ص(: .......... اِثنان ......... ال َیْنُظُر اهللُ إلَْیِهما 

ِحِم َو جاُر الّسوِء«.                                       َیوَم الْقیاَمِة: »قاَطُع الرَّ

فرستادة خدا )ص( فرمود: ......دو...... نفر خدا، روز رستاخیز به آنها 

نمی نگرد: بُرندة پیوند خویشان و همسایة بد.

َدقُة في  َعالماُت الْمؤِمِن ..... َخْمٌس... اَلَْوَرُع في الَْخْلَوِة، َو الصَّ  3

ْدُق ِعنَد الَْخوِف َو الِْحْلُم ِعنَد الَْغَضِب. ْبُر ِعنَد الُْمصیَبِة، َو الصِّ الِْقلَِّة َو الصَّ

ّجاُد )ع(   ااَِلماُم السَّ

.......پنج....... چیز است: پارسایی در خلوت، صدقه  نشانه های مؤمن 

در تنگدستی، بردباری بر مصیبت، راستگویی هنگام ترس و شکیبایی 

هنگام خشم.

 اَلتَّْمریُن الْخاِمُس: اُکُتِب الّساَعَة بِاْلرقاِم.  
          ساعت را به عدد بنویس. 

1 اَلحادَیَة َعْشَرَة إاّل َعْشَر دقائَِق. 

10: )ده دقیقه مانده به یازده( 50

2 اَلّسابَِعُة َو ِعْشروَن َدقیَقًة. 

20: 7 )هفت و بیست دقیقه(

3 اَلّثانَیَة َعْشَرَة َتمامًا. 

12: )دوازده تمام( 00

4 ااَلّساِدَسُة إاّل ُرْبعًا.  

5: )یک ربع مانده به شش( 45

5 اَلْخاِمَسُة َو النِّصُف.  

5:  )پنج و نیم(  30

.  اَلتَّْمریُن الّْساِدُس:  َترِجِم الِْعباراِت الّتالَیَة. َهل َتَعلُم أنَّ

عبارات زیر را ترجمه کن. آیا می دانی که ...

راَفِة ِستَُّة َأمتاٍر َو َتسَتطیُع ُرؤَیَة َخْلِفها دوَن َأْن  1 طوَل قاَمِة الزَّ

ُتدیَر رْأَسها؟

طول قد زرافه شش متر است و می تواند پشتش را ببیند، بدون آنکه 

سرش را بچرخاند؟ 

2 الَْکْلَب َیقِدُر َعلی َسماِع َصوِت الّساَعِة ِمن َمساَفِة َأربَعیَن َقَدمًا؟

سگ مي تواند صداي ساعت را از مسافت چهل قدمي بشنود؟  

3  َعَدَد َأنواِع اْلَسماِک َیزیُد َعْن َخمَسٍة َو ِعشریَن َألَْف نَوٍع؟

عدد انواع ماهی ها، بیش از بیست و پنج هزار نوع است؟ 

ًة؟ 4 النَّمَلَة َتِقدٌر َعلی َحمِل َشیٍء َیفوُق َوزنَها َخمسیَن َمرَّ

مورچه مي تواند چیزي باالتر از پنجاه برابر وزنش را حمل کند؟ 

5 َثمانیَن بِالِْمَئِة ِمن َموجوداِت الْعالَِم َحَشراٌت؟

هشتاد درصد موجودات جهان حشرات هستند؟ 
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        اَلنَّشاُط اللَُّغویُّ

أْکُتِب اْسَم ُکلِّ ِمهَنٍة بِاللُّغِة الَْعَربیَِّة َتحَت صوَرِتَها الُْمناِسَبِة.
اسم هر شغل را به عربی زیر عکس مناسب آن بنویسید.

ّیاراِت   َفاّلَحة / بَیَطریَّة / صاِنَعُة التَّماثیِل / ِتْقنّی الْحاسوِب / َطّباَخة / ُمَصلَُّح السَّ

الَْمنِزلیِِّة  اْلَجِهَزِة  ُمَصلُِّح   / )َسّباک(  اْلَنابیِب  ُمَصلُِّح   / الِْعماَرِة  ُمَهنِدُس 

َرة / عاِمُل الَْمطَبَعِة.  ُمحاِسَبة / ُمَصوِّ

        
      ُمَصلُِّح اْلَنابیِب )َسّباک(                                 صاِنَعُة التَّماثیِل

             )لوله کش(                                      )مجسمه ساز(

     
ّیاراِت         ُمَصلُِّح اْلَجِهَزِة الَْمنِزلیِِّة                                ُمَصلَُّح السَّ

       )تعمیرکار لوازم خانگی(                              )مکانیک(

     
َرة                     بَیَطریَّة                                             ُمَصوِّ
                )دامپزشک(                                 )عکاس(

   
                  ُمحاِسَبة                                            َفاّلَحة

              )حسابدار(                                   )کشاورز(

   
               عاِمُل الَْمطَبَعة                              ِتْقنّی الْحاسوِب

             )کارگر چاپ خانه(                   )تکنسین کامپیوتر(

   
                      َطّباَخة                                   ُمَهنِدُس الِْعماَرِة

                    )آشپز(                             )مهندس معمار(

ْرُس      الّثالث                   اَلدَّ

»قیَمُة الَْعَمِل«
»ارزش کار«

ِعنَدما َرَجَع َرسوُل اهلِل )ع( ِمن إحَدی الَْغَزواِت،
* هنگامی که رسول خدا )ع( از یکی از جنگ ها برگشت،

«، َفصاَفَحُه النَّبیُّ )ع( َو  اِْسَتقَبَلُه َأَحُد َأصحابِِه بِاْسِم »َسعٍد اْلَنصاریِّ
َوَجَد َیَدُه َخِشَنًة ؛

او رفت، پس  استقبال  به  انصاری«  نام »سعد  به  یارانش  از  یکی   *
پیامبر با او دست داد و دست او را خشن یافت؛

ُثمَّ َسَألَُه:

* سپس از او پرسید:

لِماذا َیُدَک هَکذا؟

* چرا دستت این چنین است؟
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اللَّیِل  َحتَّی  باِح  الصَّ ِمَن  الَْمزَرَعِة  ِفی  َأشَتِغُل  اهلِل،  َرسوَل  یا  َأجاَب: 

ِعیالی. لَِنَفَقِة 

* پاسخ داد: ای رسول خدا، از صبح تا شب در مزرعه برای خرجی 

خانواده ام کار می کنم.

َفَقبََّل َرسوُل اهلِل )ع( َیَدُه َو قاَل:

* پس رسول خدا )ع( دست او را بوسید و گفت:

َها الّناُر ُأبُداً«. »هِذِه َیٌد ال َتَمسُّ

* این دستی است که آتش هرگز آن را لمس نمی کند.

        َأِجبْ َعِن اْلَسِئَلِة الّتالَیِة إجابًَة َقصیَرًة
به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

حابیُّ َرسوَل اهلِل )ص(؟ َمَتی اْسَتقَبَل الصَّ 1

چه زمانی یار پیامبر به استقبال رفت؟

عندما َرَجَع رسول اهلل ِمن إحَدی الَغَزوات 

)هنگامی که پیامبر از یکی از جنگ ها برگشت.(      

حابیُّ َیشَتِغُل َحتَّی اللَّیِل؟ 2 لِماذا کاَن الصَّ

چرا یار پیامبر تا شب کار می کرد؟

لِنَفَقِة عیاله

برای خرجی خانواده اش

؟ حابیِّ 3 َکیَف کاَن ظاِهُر َیِد الصَّ

 ظاهر دست یار پیامبر چگونه بود؟

َخِشنَة )زبر(

4 َمنْ َسَأَل: »لِماذا َیُدَک هَکذا«؟

 چه کسی پرسید: چرا دستت اینگونه است؟
رسول اهلل. )رسول خدا(

ِة؟ حابیِّ ِفی الِْقصَّ 5 َما اْسُم الصَّ

 اسم یار پیامبر در داستان چه بود؟
سعد انصاری

حابیُّ َیشَتغُل؟ 6 َأیَن کاَن الصَّ

 یار پیامبر کجا کار می کرد؟
فی المزرَعة )در مزرعه(

ُل: َترِجْم اْلفعاَل الّتالَیَة.   اَلتَّْمریُن ااْلوَّ

فعل هاي زیر را ترجمه کن.

مضارعماضي

َیسَتغِفُر: آمرزش مي خواهد ِاسَتغَفَر: آمرزش خواست

َیعَتِذُر: پوزش مي خواهدِاعَتَذَر: پوزش خواست 

َیْنَسِحُب: عقب نشینی می کندِاْنَسَحَب: عقب نشینی کرد

َیَتَکلَُّم: سخن مي گویدَتَکلََّم: سخن گفت 

 اَلتَّْمریُن الّثانی:  اِْقَرأ اَلفعاَل َو الَْمصاِدَر ِقراَءًة َصحیحًة، َو 
َضِع الَْعالماِت. 

فعل ها و مصدرها را با قرائت صحیح بخوان و عالمت گذاری کن.

مصدرمضارعماضی

ِاْسِتْکباْرَیْسَتْکِبُراِْسَتْکَبَر

اِْفِتخاْرَیْفَتِخُرِاْفَتَخَر

ِاْنِهداْمَیْنَهِدُماِْنَهَدَم

َر ُرَتَصوَّ ْرَیَتَصوَّ َتَصوُّ

اِْسِتْضعاْفَیْسَتْضِعُفِاْسَتْضَعَف

اِْعِتراْفَیْعَتِرُفِاْعَتَرَف

ِاْنِصراْفَیْنَصِرُفاِْنَصَرَف

َد ُدَتَعمَّ ْدَیَتَعمَّ َتَعمُّ
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)فی ِقْسِم الَْجوازاِت(
)در بخش گذرنامه(

 ُشرطیُّ إدارِة الَْجوازاِت     پلیس اداره ی گذرنامه                             

   اَلُْمساِفُر                                      مسافر

َأهاًل َو َسهاًل بُِکم. ِمن َأیِّ بََلٍد َأنُتم؟   
خوش آمدید. از کدام کشور هستید؟

نَحُن ِمن إیران.               من از ایران هستم.

فُتمونا.  َمرَحبًا بُِکم. َشرَّ
خوش آمدید. ما را مشرف فرمودید.

َأشُکُرَک یا َسیِّدی.
از تو تشکر می کنم ای آقای من

َتتَکلَُّم بِالَْعَربیَِّة َجیِّداً!  
به خوبی به زبان عربی سخن می گویی

ُأِحبُّ هِذِه اللَُّغَة.      این زبان را دوست دارم

َکمْ َعَدُد الْمراِفقیَن؟ 
تعداد همراهان چند نفر است؟

ِستٌَّة.                                          شش نفر

خوِل؟ َهل ِعنَدُکم بِطاقاُت الدُّ
آیا بلیت ورود دارید؟

نََعم؛ َکلُّ واِحٍد ِمّنا بِطاَقُتُه بَِیِدِه.
بله. هر یک از ما بلیتش در دستش است.

جاُل َعَلی الَْیمیِن َو النَّساُء َعَلی الَْیساِر.  اَلرِّ
مردان در سمت راست و زنان در سمت چپ

َعلی َعینی.                              روی چشمم.

َرجاًء؛ اِْجَعلوا َجوازاِتُکم فی َأیدیُکم.
لطفًا گذرنامه هایتان را در دستهایتان بگیرید.

نَحُن جاِهزوَن.                  ما آماده هستیم.

حیَحِة َحَسَب  حیَحَة َوَغیَر الصَّ ُل: َعیِِّن الُْجمَلَة الصَّ  اَلتَّْمریُن ااْلوَّ
الَْحقیقِة َوالْواِقِع.  

)جمله هاي درست یا نادرست را براساس حقیقت و واقعیت مشخص کن.(                 

1 »اَلِْبطاَقُة« َوَرَقٌة َصغیَرٌة َعَلیها َمعلوماٌت، َأْو َوَرَقٌة َقیَِّمٌة.

بلیت ورقه ای کوچک است که در آن اطالعات نوشته شده یا ورقه ای 
قیمتی است.                                       درست نادرست  

خوِل. 2 ُشرطیُّ إداَرِة الَْجوازاِت یُشاِهُد بِطاقاِت الدُّ

پلیس اداره گذرنامه بلیت های ورود را مشاهده می کند.
 نادرست درست                                         

خوِل فی َیِد ُمدیِر الْقاِفَلِة. 3 َجمیُع بِطاقاِت الدُّ

همه بلیت های ورود در دست مدیر کاروان است.
                                      درست نادرست   

ُب بِِهم. ّیاِح نَُرحِّ 4 ِعْنَد ُمشاَهَدِة السُّ

هنگام دیدار با گردشگران به آن ها خوش آمد می گوییم.
 نادرست درست                                      

5 لَیَسُت ِفی الَْمطاِر إداَرُة الَْجوازاِت.

درست نادرست     در فرودگاه اداره گذرنامه وجود ندارد. 

 اَلتَّْمریُن الّثانی: َترِجِم اْلَحادیَث الّتالَیَة؛ ُثمَّ َعیِِّن الَْمطلوَب ِمْنَک.

احادیث زیر را ترجمه کن، سپس مورد خواسته شده را مشخص کن.

نوِب ُذنوبًا ال یَُکفُِّرها َصالُة َوال  1 قاَل َرسوُل اهلِل )ص( إنَّ ِمَن الذُّ

َصَدَقٌة، قیَل:
یا َرسوَل اهلِل، َفما یَُکفُِّرها؟ قاَل: اَلُْهموُم فی َطَلبِ الَْمعیَشِة.

و صدقه  نماز  وسیله  به  گناهان  از  بعضی  فرمود:  خدا )ص(  رسول 

هم آمرزیده نمی شوند. سوال شد یا رسول خدا، پس چه چیز موجب 

آمرزش آن است؟ فرمود: نگرانی و تالش در طلب معیشت.

َدَقة:    َصَدقات َجْمَع الرَّسول:     ُرُسل         َو َجْمَع الصَّ

2 اَلّلُهمَّ إنّی َأعوُذ بَِک ِمَن الَْهمَّ َو الَْحَزِن َو الَْعْجِز َو الَْکَسِل.

  اَلماُم الّصاِدُق )ع( ]َضمیَریِن[
خدایا همانا پناه می برم به تو از غم و اندوه و ناتوانی و تنبلی.

ضمیرین: إنّی  ی   ،   بَِک  َک
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زِق.   3 َعَلیُکم بُِحسِن الَْخطَّ َفإنَُّه ِمن َمفاتیِح الرِّ

  َرسوَل اهلِل )ص( 
بر شما باد به زیبایی خط که آن از کلیدهای روزی است.

متضاٌد السوء: ُحسن

4 إنَُّکم َمسؤولوَن َحّتی َعِن الِْبقاِع َو الَْبهائِِم.

  اَلماُم علّی )ع(
همانا شما مسئول هستید حتی در مورد قطعه های زمین و چارپایان.

ضمیر: إنّکم  ُکم

5 إنَّ اهلَل َجمیٌل یُِحبُّ الَْجماَل.

  أمیَرالْمؤمنیَن علی )ع(

همانا خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.
وزن الجمیل: فعیل            وزن الجمال: فعال

ریُن الثّالُث:  اُْکُتب ُمفَرَد الَْکِلماِت الّتالَیِة.   الَتّمْ
مفرد کلمات زیر را بنویس.

َمفاتیح: ِمفتاح ُهموم: َهّم    ُذنوب: َذنب 
بَهائِم: بَهیمة بِقاع: بُْقعة   بِطاقات: بِطاقة 

َأصحاب: صاحب ُسّیاح: سائح 

 اَلتَّْمریُن الّرابُِع:  اِنَتِخْب َکِلَمًة ُمناِسَبًة لِلتَّوضیحاِت الّتالِیِة.
برای توضیحات زیر کلمه مناسب انتخاب کن.

َفِر إلَی الْخاِرِج.  1 َأوراٌق ُتعطیَها الُْحکوَمُة ِلثباِت الُْهویَِّة ِعنَد السَّ

  َور    اَلَْجواز اَلنُّقود    اَلصُّ  

2 ُرجوُع الَْجیِش َعْن َموِقِعِه إلَی الَْوراِء ِفی الَْحرِب:

اَلَْحَزن  اَلَْکَسل ااَِلنِسحاب  

3 اَلَّذی َیکوُن َمَعَک فی َطریِق َأْو َسْفَرٍة:

رطی   اَلشُّ الْجاِهز  اَلُْمراِفق  

4 َحَیواناٌت َأهلیٌَّة َکالَْبَقِر َو الَْفَرِس:

اَْلَسماک   یور  اَلَْبهائِم اَلطُّ  

5 ِقطَعٌة ِمَن اْلَرِض:

     اَلُْبقَعة     اَلَْغزَوة  اَلنََّفَقة   

 اَلتَّْمریُن الْخاِمُس: اُکُتُب ِفی الَْفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة.
کلمه مناسب را در جای خالی بنویس.

مصدرمضارعماضی

 ِابِتسام : لبخند زدنَیْبَتِسُم :  لبخند می زند.ِاْبَتَسَم: لبخند زد

اِْنِقطاع: بریده شدنَیْنَقِطُع: بریده می شوداِنَقَطَع: بریده شد

اِْسِتْخراج: خارج کردن َیْسَتخِرُج: خارج می کندِاْسَتخَرَج: خارج کرد

َتَکَلُّْم: سخن گفتنَیَتَکلَُّم: سخن می گویدَتَکلََّم: سخن گفت

اِْحِتفال: جشن گرفتنَیْحَتِفُل: جشن می گیرداِْحَتَفَل: جشن گرفت

اِْنِکساْر: شکسته شدنَیْنَکِسُر: شکسته می شوداِْنَکَسَر: شکسته شد

اِْسَتْخَدَم: 
به کار گرفت

َیْسَتْخِدمُ: 
به کار می گیرد

اِْسِتْخداْم:
 به کار گرفتن

َج:  َتَخرَّ
دانش آموخته شد

ُج:  َیَتَخرَّ
دانش آموخته می شود

ج:  َتَخرُّ
دانش آموخته شدن

        اَلَْبحُث الِْعلمیُّ
. ابَِحُث َعن َأسماِء هِذِه الِْمَهِن بِاللَُّغِة العربیَّة فی ُمعَجٍم فاِرسیًّ ـ َعَربیٍّ

    
          َعّزاف = نوازنده                     نَّحال = زنبوردار

  
           فَنّان = هنرمند                    َحّذاء = کفاش

  
ُم اْلَزیاِء = طراح لباس           صبّاغ = نّقاش ساختمان      َمَصمِّ
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           َخبیر = کارشناس                 َکهَربائی = برق کار

  
    ُمنتُِج اَلفالم = فیلم ساز             َخّراط الَحدید = تراشکار

  
َهِب = زرگر                 َسّماک = ماهیگیر         صائُِغ الذَّ

ْرُس         الّرابُِع                    اَلدَّ

»هذا َخلْ ُق اهلِل«
»این آفرینش خداوند است«

الَْبکتیرَیا  ِمَن  نَوٍع  ِمْن  َأضواُؤها  ُمضیَئٌة  الَْبحِرَأسماٌک  َأعماِق  فی 

الُْمضیَئِة الَّتی َتعیُش َتحَت ُعیوِن ِتْلَک اْلَسماِک.
* در اعماق دریا ماهی های درخشانی هستند که نور آن ها از باکتری های 

درخشان که زیر چشم آن ماهی ها زندگی می کنند، می باشد.

ّبیََّة َو َتعَلُم  یوِر َوالَْحَیواناِت َتْعِرُف بَِغریَزِتها اْلَعشاَب الطِّ إنَّ بَعَض الطُّ

َکیَف َتسَتعِمُل الُْعشَب الُْمناِسَب لِْلِوقاَیِة ِمَن اْلَمراِض الُْمخَتِلَفِة؛ َو َقد 

ّبیَِّة لِهِذِه اْلَعشاِب. َدلَّْت هِذِه الَْحَیواناُت اْلنساَن َعَلی الَْخواصِّ الطِّ

* بی گمان برخی پرندگان و جانوران با غریزة خود گیاهان دارویی 

پیشگیری  برای  مناسب  گیاه  چگونه  می دانند  و  می شناسند  را 

برای  را  انسان  جانوران  این  ببرند.  کار  به  گوناگون  بیماری های  از 

خاصیت های پزشکی این گیاهان راهنمایی کرده اند.

ٍة بِها، َتْمِلک لَُغًة  أنَّ َأغَلَب الَْحَیواناِت إضاَفًة إلَی اْمِتالِکها لُِلَغٍة خاصَّ

ُر  ًة َتسَتطیُع ِمْن ِخاللِها َأن َتَتفاَهَم َمَع بَعِضها، َفِلْلُغراِب َصوٌت یَُحذِّ عامَّ

بِِه بَقیََّة الَْحَیواناِت َحّتی َتبَتِعَد َسریعًا َعْن ِمنَطَقِة الَْخَطِر.
زبانی  خود،  ویژه  زبان  داشتن  بر  افزون  جانوران  بیشتر  بی گمان   *
بفهمند. کالغ  را  یکدیگر  با آن می توانند )سخن(  که  دارند  عمومی 

از  تا سریع  بقیة جانوران هشدار می دهد  به  با آن  صدایی دارد که 

منطقه خطر دور شوند.

ک  َتسَتطیُع الِْحرباُء َأْن ُتدیَر َعیَنیها ِفی التَّجاهاٍت ُمخَتِلَفٍة دوَن ُأْن ُتَحرِّ
َرأَسها، َو هَی َتسَتطیُع َأْن َتری ِفی اتِّجاَهیِن فی َوقٍت واِحٍد.

چشمانش  دهد  تکان  را  سرش  آنکه  بی  می تواند  آفتاب پرست   *
را در جهت های مختلف بچرخاند و می  تواند در یک زمان در دو 

جهت ببیند.

النَّقَص  هَذا  ُض  ُتَعوِّ َولِکنَّها  ثابَتة،  َفأنَّها  الْبوَمِة،  َعیُن  ُک  الَتَتَحرَّ

َو  ِمَئَتیِن  َرَأَسها  ُتدیَر  َأْن  َتسَتطیُع  َو  ِجَهٍة  ُکلِّ  فی  َرأِسها  بَِتحریِک 

َک ِجسَمها. َسبعیَن َدَرَجًة دوَن َأْن ُتَحرِّ
با  این نقص را  *چشم جغد حرکت نمی کند، چشم ها ثابت اند، ولی 

حرکت دادن سرش در هر جهتی جبران می کند.

حیَحِة حیَحَة َو َغیَر الصَّ          َعیِِّن الُْجمَلَة الصَّ
جمله درست و نادرست را مشخص کن.

ّبیَِّة.  یوِر َتُدلُّ اْلنساَن َعَلی اْلَعشاِب الطِّ 1 بَعُض الَْحَیواناِت َو الطُّ

بعضی از حیوانات و پرندگان، انسان را در گیاهان دارویی راهنمایی 
 نادرست درست می کنند.  

ُر بَقیََّة الَْحَیواناِت َحّتی َتبَتِعَد َعِن الَْخَطِر.  راَفِة َصوٌت یَُحذِّ 2 لِلزَّ

زرافه صدایی دارد که با آن به بقیه جانوران هشدار می دهد تا از خطر 
درست نادرست  دور شوند. 

3 َتسَتطیُع الِْحرباُء َأْن ُتدیَر َعیَنیها ِفی اتِّجاٍه واِحٍد. 

آفتاب پرست می تواند چشمانش را در یک جهت بچرخاند. 

درست نادرست   

 
4 َتعیُش اْلَسماُک الُْمضیَئُة َقریَبًة ِمن َسطٍح الَْبحِر. 

ماهی های درخشان نزدیک سطح دریا زندگی می کنند.  
درست نادرست  
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5 الَتعیُش َحَیواناٌت مائیٌَّة فی َأعماِق الَْبحِر. 

حیوانات آبزی در اعماق دریا زندگی نمی کنند.   
درست نادرست  

ُک َرأُس الْبوَمِة ِفی اتَّجاٍه واِحٍد. 6 َیَتَحرَّ

سر جغد در یک جهت حرکت می کند.  

درست نادرست    

ُل : َترِجِم اْلَفعاَل.  اَلتَّْمریُن ااْلوَّ
فعل ها را ترجمه کن.

مضارعماضی

َیَتعاَمُل: داد و ستد می کندَتعاَمَل: داد و ستد کرد

َن: رنگ آمیزی کرد ُن: رنگ آمیزی می کندلَوَّ یَُلوِّ

یُصاِفُح: دست می  دهدصاَفَح: دست داد

یُْنِقُذ: نجات می دهدَأْنَقَذ: نجات داد

 اَلتَّْمریُن الّثانی : اِْقَرِأ اْلَفعاَل َو الَْمصاِدَر ِقراَءًة َصحیَحًة، َو 
َضِع الَْعالماِت.

فعل ها و مصدرها را با قرائت صحیح بخوان و عالمت بگذار.

مصدرمضارعماضی

َتعاُرفَیَتعاَرُفَتعاَرَف

َتْفتیشیَُفتُِّشَفتََّش

ُمجاَهَدةیُجاِهُدجاَهَد

ِإْحسانیُْحِسُنَأْحَسَن

َتقاُعدَیَتقاَعُدَتقاَعَد

َل ُلَکمَّ َتْکمیلیَُکمِّ

ُمحاَولَةیُحاِوُلحاَوَل

ِإْجالسیُْجِلُسَأْجَلَس

فی صالَِة التَّفتیِش بِالَْجماِرِک
در سالن بازرسی گمرک

 ُشرطیُّ الَْجماِرِک                        پلیس گمرک                     

  اَلّزائِر                                       زیارت کننده

اِجِلْب هِذِه الَْحقیَبَة.   
    این کیف را اینجا قرار بده

َعلی َعینی، َولِکنْ ما هَی الُْمشِکَلُة؟
به روی چشم، اما مشکل چیست؟

َتفتیٌش بَسیٌط.                      بازرسی ساده است

لَِمِن هِذِه الَْحقیبُة؟                
این کیف برای کیست؟

ِلُسَرتی.                              برای خانواده ام.

البَأَس.                                مشکلی نیست

ِمن َفضِلِک، اِفَتْحها.               لطفاً آن را باز کن

لْ، َحقیَبتی َمفتوَحٌة. َتَفضَّ
بفرمایید، کیفم باز شده است

ما هَذا الِْکتاُب؟                این کتاب چیست؟    

کَریاِت. لَیَس ِکتابًا؛ بَلْ َدفَتُر الذِّ
کتاب نیست، بلکه دفتر خاطرات است.

ما هِذِه الُْحبوُب؟             این قرص ها چیست؟

ئٌَة، ِعندی ُصداٌع. ُحبوٌب ُمَهدِّ
قرص های آرام بخش است. سردرد دارم.

 هِذِه َغیُر َمسموَحٍة.            این غیر مجاز است.

َولِکن َأنا بِحاَجٍة إلَیها ِجّداً.
ولی من واقعاً به آن ها احتیاج دارم.

البَْأَس.                                  مشکلی نیست.

ُشکراً.                                          متشکرم
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أيُّ َکِلَمٍة ِمَن َکِلماِت الُْمعَجِم، ُتناِسُب  ُل :  اَلتَّْمریُن ااْلوَّ  

التَّوضیحاِت الّتالَیَة؟
کدام کلمه از کلمات لغت نامه با توضیحات زیر تناسب دارد؟ 

1 إداَرٌة َمسؤولٌَة َعّما َیْحِمُلُه الُْمساِفروَن ِمن بِالٍد ُأخری.

َجماِرک

2 اَْلَعماُل الَّتی نَفَعُلها لاِِلْبِتعاِد َعِن الَْخَطِر َأِو الَْمَرِض.

ِوقایة

3 َحَیواٌن یُدیُر َرْأَسُه َمَع َحَرَکِة َکَأنَُّه َیعُبُدها.

البوَمة

نَباتاٌت ُمفیَدٌة لِْلُمعالََجِة نَسَتفیُد ِمنها َکَدواٍء. 4

بیَّة اَلعشاُب الطِّ

5 طائٌِر َیناُم ِفی النَّهاِر َو َیخُرُج ِفی اللَّیِل.

البوَمة

یُء الَّذی یُْعطی نوراً لَنا. 6 اَلشَّ

ُمضیء

َبِب.    اَلتَّْمریُن الّثاني: َعیَِّن الَْکِلَمَة  الَْغریَبَة َمَع بَیاِن السَّ
کلمه متفاوت را با بیان علت مشخص کن.

                  ُعصفور )پرنده(  1 ُغراب )کالغ( 

                 َضْوء )نور(         بوم )جغد( 

                       َعصیر )آب میوه(  2 َحلیب )شیر(

            شای )چای(        ِذْکری )خاطره( 

                      ِحْرباء )آفتاب پرست( 3 َکْلب )سگ( 

            َفَرس )مادیان(        َجماِرک )گمرک(

                     َأقدام )پاها(  4 ُعیون )چشم ها( 

                بَسیط )ساده(         َأیدی )دست( 

                          َسّیاَرة )ماشین(  5 َحقیَبة )کیف( 

                   حاِفَلة )اتوبوس(       طائَِرة )هواپیما( 

                             ُصداع )سردرد(  6 ُتّفاح )سیب( 

                    ُرّمان )انار(        ِعَنب )انگور( 

ریُن الثّالُِث:  اُْکُتُب ُمفَرَد هِذِه الَْکِلماِت.    الَتّمْ
مفرد این کلمات را بنویس.

ُعیون:   عین     ِذْکَریات:  ذِکری   اَْسماک:  َسمک  

أَعشاب:  ُعشب    أَضواء:  ضوء  

 اَلتَّْمریُن الّرابُِع : َترِجْم إلَی الْفاِرسیَِّة.    

به فارسي ترجمه کن.  

راَفَة الَتناُم ِفی الَْیوِم الْواِحِد إاّلَأَقلَّ ِمن َثالثیَن  1 َهل َتعَلْم َأْن الزَّ

َدقیقًة َو َعلی َثالِث َمراِحَل؟

آیا می دانی که زرافه در یک روز نمي خوابد مگر کمتر از سي دقیقه 
و در سه مرحله؟

ِمن  اْلَشَرِف  النََّجِف  ِفی  الِم«  السَّ َمقَبرَة »واِدی  َأْن  َتعَلْم  َهل   2  

َأکَبِر الَْمقابِِر ِفی الْعالَِم؟ 

آیا می دانی که قبرستان وادي السالم در نجف اشرف از بزرگترین 

قبرستان هاي جهان است؟

ُل َدولٍَة ِفی الْعالَِم اْسَتخَدَمْت نُقوداً َوَرقیًَّة؟  3 َهل َتعَلْم َأْن  الّصیَن َأوَّ

پول هاي  از  که  جهان  در  است  دولتي  اولین  چین  که  می دانی  آیا 

کاغذي استفاده کرد؟ 

4 َهل َتعَلْم َأْن  الَْفَرَس قاِدٌر َعَلی النَّوِم واِقفًا َعلی َأقداِمِه؟ 

آیا می دانی که اسب مي تواند بر روي پاهایش ایستاده بخوابد؟

5 َهل َتعَلْم َأْن  َأکَثَر فیتامین C لِْلُبرُتقاِل فی ِقشِرِه؟  

آیا می دانی که بیشترین ویتامین C پرتقال، در پوستش است؟
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