
بخش چهارم:

عربي، زبان قرآن)3(
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ُل        ْرُس      اْلَوَّ               اَلدَّ
   

راَعه«  »الزِّ
»کشاورزی«

الَحضاراِت  ُظهوِر  فی  أساٌس  هَی  َو  حیاِتنا.  فی  ُمِهمٌّ  َدوٌر  راعِۀ  لِلزِّ
الَْقدیَمِۀ.

کشاورزی نقش مهمی در زندگی ما دارد و آن پایه ای در ظاهرشدن 
)شمایل( تمدن های قدیمی است.

راعُۀ، َمصَدٌر رئیسیٌّ لِْلُحصوِل َعَلی الِْغذاِء. الزِّ
کشاورزی منبع مهمی برای به دست آوردن غذا است.

راعُۀ، َتْخُلُق ُفَرَص َعَمٍل لَِکثیٍر ِمَن األشخاِص. الزِّ
کشاورزی، فرصت های کاری برای بسیاری از اشخاص خلق می کند 

)می آفریند(.

قال اإلماُم الّصاِدق )ع(: َخیُر الماِل، َزرٌع َزَرَعُه صاِحُبُه.
امام صادق )ع( فرمود: بهترین مال، ِکشتی است که صاحبش آن را 

کاشت.

َحصاُد الَقْمِح )محصول گندم(

زِّ )کشاورزی برنج( ِزراعُۀ الرُّ

َونَدِر )کشاورزی چغندر( ِزراَعُۀ الشَّ

َحصاُد الَْبطاِطِس )محصول سیب زمینی ها(

وِف.  َتربَیُۀ الَمواشی َمصَدٌر َرئیسیٌّ لُِمنَتجاِت األلباِن َو اللُّحوِم و الصُّ
دامداری منبع مهمی برای تولیدات فرآورده های شیری و گوشت ها 

و پشم است.

ِمئاُت اآلالِف ِمن ُسّکاِن الَقرَیِۀ َیحُصلوَن علی َدْخٍل کبیٍر ِمن َتربَیِۀ 
الَْمواشی داِخَل أراضیِهم.

دامداری درون  از  زیادی  از ساکنین روستا درآمد  نفر  صدها هزار 
)داخل( زمین هایشان به دست می آورند.

هود: 61 ﴿ُهَو أنشأُکم ِمَن األرِض َو اْسَتعَمَرُکم فیها﴾  
او شما را از زمین به وجود آورد و از شما خواست در آن آبادانی کنید

قال اإلماُم الّصاِدُق )ع(: ِنْعَم الْماُل الّشاُۀ.
 امام صادق )ع( فرمود: گوسفند چه مال )ثروت( خوبی است.

َتربَیُۀ الَْغَنِم )پرورش گوسفندان(

َتربَیُۀ الَْبَقِر )پرورش گاوها(

َتربَیُۀ الْماِعز )پرورش بز(

َتربَیُۀ الِْجماِل )پرورش شتران(

رِس   حیَح َو الَْخَطَأ َحَسَب نَصِّ الدَّ         َعیِِّن الصَّ
براساس متن درس، صحیح و غلط را مشخص کن.                                                            

1 قاَل اإلماُم الّصاِدُق )ع(: ِنْعَم الماُل الّشاُۀ. 

امام صادق فرمود: گوسفند چه مال )ثروت( خوبی است.  
نادرست  درست

راَعُۀ، أساٌس فی ُظهوِر الَْحضاراِت الَْقدیَمِۀ. 2  الزِّ
کشاورزی پایه ای برای ظهور تمدن های قدیمی است. 

نادرست  درست  

راَعُۀ، َتْخُلُق ُفَرَص َعَمٍل لَِقلیٍل ِمَن األشخاص. 3  الزِّ
کشاورزی، فرصت های کاری برای تعداد کمی از افراد خلق می کند 
 نادرست درست )می آفریند(. 
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ناعیَِّۀ. 4  َتربیُۀ الَمواشی، َمصَدٌر رئیسیٌّ لِْلُمنَتجاِت الصِّ
دامداری منبع مهمی برای تولیدات صنعتی است.

نادرست درست   
5 ُسّکاُن الُْمُدِن، َیحُصلوَن َعلی َدْخٍل َکبیٍر ِمن تربَیِۀ الَمواشی.

ساکنین شهرها از دامداری درآمد زیادی به دست می آورند.
 درست نادرست   

گفت و گو  حواٌر:      
)فی سوِق َمشَهد(  )در بازار مشهد(

 اَلّزائَِرُۀ الَْعَربیَُّۀ                          خانم زائر عرب

َتبَدأ األسعاُر ِمن َخْمِسِمَئِۀ ألٍْف إلی ِستِِّمَئِۀ ألِْف 
تومان.

قیمت ها از پانصد هزار تومان تا ششصد هزار
 تومان شروع می شود

بائُِع الَْمالبِِس                        فروشنده لباس ها

َسالٌم َعَلیُکم.                          سالم بر شما    

الُم، َمرَحبًا بِِك.      َعَلیُکُم السَّ
                           سالم بر شما، خوش آمدید

؟ جاليِّ َکم ِسعُر هَذا الَْقمیِص الرِّ
قیمت این پیراهن مردانه چقدر است؟

أربَُعِمَئِۀ ألِْف تومان.          چهارصد هزار تومان 

ُأریُد َأرَخَص ِمن هذا. هِذِه اأْلََسعاُر غالَیٌۀ.
ارزان تر از این می خوام. این قیمت ها گران است.

ِعنَدنا بِِسْعِر ثالِثِمَئٍۀ و َخمسیَن ألَف تومان.
لی، اُنُظری. َتَفضَّ

 به قیمت سیصد و پنجاه هزار تومان داریم. 
بفرما نگاه کن

. َأبَیُض َو َأسَوُد َو َأزَرُق َو َأحَمُرَو َأصَفُر َو بََنفَسجيٌّ
سفید و سیاه و آبی و قرمز و زرد و بنفش

بَِکم تومان هِذِه الَْفساتیُن؟
این پیراهن های زنانه چند تومان است؟

أیُّ لَوٍن ِعنَدُکم؟                   چه رنگی داری؟

عاُر غالَیٌۀ!                قیمت ها گران است!  اأَْلَسْ

ْعُر َحَسَب  النَّوعّیاِت َسیَِّدتي، َیْخَتِلُف السِّ
خانم، قیمت براساس جنس اختالف دارد

َجَبَل َدماَوند أعلی َجَبٍل فی إیران.
کوه دماوند بلندترین کوه در ایران است.

ِسْعُر بِطاَقِۀ الّطائَرِۀ أغلی ِمن ِسعِر بِطاَقِۀ الْحاِفَلِۀ َو الِْقطاِر.
قیمت بلیط هواپیما گران تر از قیمت بلیط اتوبوس و قطار است.

أَحبُّ الّناِس، اَنَفُع الّناِس.
دوست داشتنی ترین مردم، سودمندترین مردم است.

خودت را تست کن  ِاْخَتِبْر نَْفَسَك:  
َترجِم اآلَیَۀ و األحادیَث، ُثمَّ َضْع َخّطًا َتحَت اْسِم التَّفضیِل.

آیه و احادیث زیر را ترجمه کن، سپس یک خط زیر اسم تفضیل بکش.

1 ﴿... َو جاِدلُْهم بِالَّتی هَی أحَسُن إنَّ َربََّك هَو أْعَلُم بَِمْن َضلَّ 

النَّْحل: 125 َعْن سبیِلِه ...﴾  
       

و با آنان به روشی که آن نیکوتر است بحث کن به راستی پروردگارت 
به کسی که از راهش گمراه شد آگاه تر است.

رسول اهلل )ص(                                          2 لَیَس شیٌء أثَقَل ِفی المیزاِن ِمَن الُْخُلِق الَْحَسِن.  
چیزی سنگین تر از اخالق نیک در ترازوی )اعمال( نیست.

رسول اهلل )ص(         3 أعَدُل الّناِس، َمن َرِضَی لِلناِس ما َیرضی لَِنْفِسِه.  
عادل ترین مردم کسی است که راضی شود )شد( برای مردم از آنچه 

برای خودش راضی می شود.
رسول اهلل )ص(         4 أْعَلُم الّناِس، َمْن َجَمَع ِعْلَم الّناِس إلی ِعْلِمِه. 
داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خود افزود. )بیفزاید(
رسول اهلل )ص(         5 أَحبُّ ِعباِد اهلل إلی اهلِل، أنَفُعُهم لِعباِدِه. 

محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگانش 
است.

رسول اهلل )ص(         6 أْفَضُل األعماِل الَْکْسُب ِمَن الَحالِل. 
بهترین کارها کسب حالل است.

رسول اهلل )ص( ُجِل بَِیِدِه.          7 أطَیُب الَْکسِب، َعَمُل الرَّ
پاک ترین کسب و کار، کار مرد با دستش است. )کار یدی است(

رسول اهلل )ص( َدَقِۀ، َصَدَقُۀ اللِّساِن.          8 أْفَضُل الصَّ
برترین صدقه، صدقه زبان است.

رسول اهلل )ص(         9 أشَجُع الّناِس َمْن َغَلَب َهواُهُ. 
شجاع ترین مردم کسی است که بر نفسش غلبه کند. )غلبه کرد(

االماُم علیٌّ )ع(         10  ال سوَء أسَوُأ ِمَن الَْکِذِب.  
هیچ بدی بدتر از دروغ نیست. )وجود ندارد(
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التَّمارین :  تمرین ها
رِس  الدَّ الَْجدیدِۀ  اَلَْکِلماِت  ِمْن  َکِلَمٍۀ  َأيُّ  ُل:  ااْلوَّ اَلتَّْمریُن   

ُتناِسُب التَّوضیحاِت الّتالَیَۀ؟
تمرین اول: کدام کلمه از کلمات جدید برای درس با توضیحات زیر 

تناسب دارد؟ )مناسب است(
1 َمجموَعٌۀ ِمَن الَمظاِهِر الِْعلمیَِّۀ و اأْلَدبیَِّۀ و الَْفّنیَِّۀ، َو ااِلْجِتماعیَِّۀ:              

الحضارات )تمدن ها(
مجموعه ای از مظاهر علمی و ادبی و فنی و اجتماعی

2 آلٌَۀ یُعَرُف بِها ِمقداَر َوزِن األشیاِء و الَبضائع:

المیزان )ترازو(
وسیله ای که توسط آن وزن اشیاء و کاالها شناخته می شود. )معرفی می شود(

3 َحَیواٌن معروٌف ِفی الَْقرَیِۀ یأُکُل الَْعَلَف:

شاۀ )گوسفند(
حیوانی معروف در روستا که علف می خورد.

4 ُمنَتجاٌت و َمحاصیُل ِمَن اللََّبِن:

اَلْبان )فرآورده های شیری(
تولیدات و محصوالتی از شیر

5 ُتْصَنُع ِمنُه الَمالبُِس:  

صوف )پشم(       لباس ها از آن ساخته می شوند.

قیَمُۀ الِْبضاَعِۀ:     6

ِسْعر )قیمت(       ارزش کاال

7 َعْشُر ِمئاٍت:             ده صد 

 اَلتَّمریُن الّثاني: اُْکُتِب الَعَملّیاِت الِْحسابیََّۀ الّتالَیَۀ َکالِْمثاِل.
تمرین دوم: عملیات حسابی زیر را مانند مثال بنویس.

1 َعَشَرٌۀ زائُِد أْربََعٍۀ یُساوی أْربََعَۀ َعَشَر.
)10+4=14(

ده به عالوه 4 مساوی است با 14

2 أربَعوَن ناِقُص َعَشَرٍۀ یُساوی َثالثیَن

)40-10=30(
40 منهای 10 مساوی است با 30

3 ِمَئٌۀ تقسیٌم َعَلی اْثَنْیِن یُساوی َخْمسیَن

)100÷2=50(
100 تقسیم بر 2 مساوی است با 50

4 َثمانَیٌۀ فی ثالثٍۀ یُساوی أربََعًۀ و ِعْشریَن

)3×8=24(
8 ضربدر 3 مساوی است با 24

5 ثالثوَن زائُد سبَعَۀ َعَشَر یُساوی َسبَعًۀ و أربَعیَن. 
30 به عالوه 17 مساوی  است با 47  )30+17=47(

6 ِستٌَّۀ و سبعوَن ناِقُص أَحَد َعَشَر یُساوی َخْمَسًۀ و ِسّتیَن. 
76 منهای 11 مساوی است با 65  )76-11=65(

فعاَل َوالَْمصاِدَر الّتالَیَۀ.  اَلتَّمریُن الّثالُِث: َتْرِجِم اأْلَ
تمرین سوم: فعل ها و مصدرهای زیر را ترجمه کن.

ْمُر َوالنَّْهُياَلُْمضاِرعاَلْماضي اَلَْمْصَدراأَْلَ

َأْحَسَن:
نیکی کرد

یُْحِسُن: 
نيکی می کند

َأْحِسْن:
نیکی کن

إْحسان: 
نيکی کردن

ِاْقَتَرَب: 
نزديک شد

ال یَقتَِرُب:
نزدیک نمی شوند

ال تَْقتَِرْب:
نزدیک نشو

ِاْقِتراب: 
نزديک شدن

َر: ِاْنَکَسَ
شکسته شد

َسَیْنَکِسُر:
شکسته خواهد شد

ر:  ال َتْنَکِسْ
شکسته نشو

ِاْنِکسار: 
شکسته شدن

َفَر:  تَغْ اِسْ
آمرزش خواست

َیْسَتْغِفرُ:
آمرزش می خواهد

ِاْسَتْغِفْر: 
آمرزش بخواه

ِاْسِتغفار:
آمرزش خواستن

ما سافََر: 
سفر نکرد

ال یُساِفُر:
سفر نمی  کند

ال ُتساِفْر:
سفر نکن

ُمساَفَرۀ: 
سفر کردن

تََعلََّم:
یاد گرفت

یَتََعلَُّم: 
یاد می گیرد

َتَعلَّْم:
یاد بگیر

َتَعلُّم: 
ياد گرفتن

تَباَدلْتُم:
عوض کردید

تَتَباَدلوَن:
عوض می کنید

ال تَتَباَدْل: 
عوض نکن

تَباُدل: 
عوض کردن

 : َعلََّمَ
آموزش داده

َسْوَف يَُعلُِّم:
آموزش خواهد داد

َعلِّْم:
آموزش بده

تَْعليم: 
آموزش دادن

اَلَْبحُث الِْعلميُّ                     بحث علمی
  اِْسَتْخِرْج َخْمَسَۀ َأْسماِء َتفضیٍل ِمْن ُدعاِء اإلْفِتتاِح.
پنج اسم تفضیل از دعای افتتاح استخراج کنید. 

اِْبَحْث َعْن آیاٍت أو أحادیَث أو نَصٍّ َحْوَل أَهّمیَِّۀ ِزراَعِۀ األشجاِر.
دنبال آیات یا احادیث یا متنی پیرامون اهمیت کاشتن درختان بگرد.

﴿أَفَرأیُتم ما تحُرثون أأنُتم َتزرعونَُه أْم نَحُن الّزارعوَن.﴾
  الواقعۀ: 63 و 64

پس آیا ندیدید تخمی را که در زمین ِکشتید؟ آیا شما )از خاک( آن 
تخم را رویاندید یا ما رویاندیم؟
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ْرُس      الّثانی                    اَلدَّ
»آداُب الَْکالِم ِفی القرآِن و األحادیِث«    

»آداب سخن در قرآن و حدیث«

﴿یا أیُّها الّذیَن آَمنوا اتَُّقوا اهلَل و قولوا َقواًل سدیداً﴾  األحزاب: 70
ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و سخنی درست و 

استوار بگویید.

النَّحل: 125 ﴿اُْدُع إلی سبیِل َربَِّك بِالِْحکَمِۀ َو الَْموِعَظِۀ الَْحَسَنِۀ﴾  
به راه پروردگارت با دانش استوار و پند نیکو دعوت کن. )فرابخوان(

اإلسراء: 36 ﴿َو ال َتْقُف ما لیَس لََك بِِه ِعْلٌم﴾  
هرگز بر آنچه علم و اطمینان نداری پیروی نکن. 

ّف: 2 ﴿لَِم تقولوَن ما ال َتفَعلوَن﴾  الصَّ
چرا می گویید آنچه را که انجام نمی دهید.

رسولُ اهلل )ص( َمْن خاَف الّناُس ِمْن لِساِنِه، َفُهَو ِمن أهِل الّناِر.  
هرکس مردم از زبانش بترسند، پس او از اهل آتش )جهنم( است. 

رسول اهللِ )ص( َکلِِّم الّناَس علی َقْدِر ُعقولِِهم.  
با مردم به اندازه عقل هایشان سخن بگو. 

رسولُ اهللِ )ص( ِاتَّقوا َمواِضَع التَُّهِم.  
از جایگاه  های تهمت ها پروا کنید.

َتَکلَّموا ُتْعَرفوا؛ َفإنَّ الَْمرَء َمخبوٌء تحَت لِساِنِه.  اإلمام علٌی )ع(
سخن بگویید تا شناخته شوید، پس همانا انسان در زیر زبانش پنهان است. 

اإلماُم علٌی )ع( ْث بِما َتخاُف تکذبَیُه.   ال ُتَحدِّ
از چیزی که از دروغ پنداشتنش می  ترسی سخن نگو. 

اإلمام علٌی )ع( لَِل.   ْر، ُثمَّ َتَکلَّْم، َتسَلْم ِمَن الزَّ َفکَّ
فکر کن، سپس سخن بگو، تا از جای لغزنده درامان باشی. )سالم بمانی( 

ْد لِسانََك لیَن الَکالِم.  اإلمام علٌی )ع( َعوِّ
زبانت را به سخن نرم عادت بده. 

اإلمام علٌی )ع(   . خیُر الَکالِم، ما َقلَّ و َدلَّ
بهترین سخن، آن است که کم باشد و راهنمایی کند. 

اإلماُم علٌی )ع( ُربَّ کالٍم، َکالُْحساِم.  
چه بسا سخنی مانند شمشیر است. 

رِس   حیَح َو الَْخَطَأ َحَسَب نَصِّ الدَّ         َعیِِّن الصَّ
براساس متن درس، صحیح و غلط را مشخص کن.                                                            

1 الَّذی َیَتّکلَُّم فی ما ال َیْعَلُم، َیَقُع فی َخَطٍأ. 

کسی که در مورد آنچه که نمی داند سخن می گوید در اشتباه می افتد. 
نادرست  درست  

 . فاِع َعِن الَحقِّ ٍر لِلدِّ 2 ال إشکاَل ِفی التََّکلُِّم بِال َتَفکُّ

هیچ اشکالی در سخن گفتن بدون فکر برای دفاع از حق نیست.  
نادرست  درست 

 . 3 َمن خاف الّناُس ِمن لِساِنِه، َفهَو َقویٌّ

هرکس مردم از زبانش بترسند، پس او قوی است.  
نادرست  درست 

4 ال إشکاَل ِفی اِلْقِتراِب َموِضِع التُّهَمِۀ. 

هیچ اشکالی در سخن گفتن بدون فکر برای دفاع از حق نیست.  
نادرست  درست 

5 َعَلینا أْن ال نَْجَرَح اآلخریَن بِِلساِننا. 

ما نباید دیگران را با زبانمان مجروح کنیم. )آزار دهیم(.  
نادرست  درست

6 َعلینا ُمجاَدلَُۀ اآلخریَن بِأسَوأ َشکٍل. 

= ستیز( کنیم.   ما باید با دیگران به بدترین شکل مجادله )بحث
نادرست  درست 

7 الَّذی ال َیَتَکلَُّم ال یُْعَرُف شأنُُه. 

کسی که سخن نمی گوید ارزشش شناخته نمی شود.  
نادرست  درست

ُث بِما نَخاُف تکذبَیُه.  8 ال نَُحدِّ

به آنچه که از دروغ پنداشتنش می ترسیم سخن نمی گوییم.  
نادرست  درست

9 المؤِمُن ال یقوُل ما ال َیفَعُل. 

نادرست  مؤمن نمی گوید آنچه را که انجام نمی دهد. درست

گفت و گو  حواٌر:      
(  )در ورزشگاه( )فی الَْملَعِب الّریاضیِّ

 إسماعیل                                     اسماعیل

إبراهیم                                         ابراهیم

َتعاَل نَذَهْب إلی الَْملَعِب.       بیا برویم ورزشگاه

    لُِمشاَهَدِۀ أیِّ ُمباراٍۀ؟ 
 برای دیدن چه مسابقه ای؟ )کدام مسابقه(

لُِمشاَهَدِۀ ُمباراِۀ ُکَرِۀ الَْقَدِم.
میان تیم سعادت و صداقت

َتعاَل نَذَهْب.                                  بیا برویم. 

بیَن َمن هِذِه الُمباراُۀ؟ 
این مسابقه میان چه کسانی است؟

ِفی الَْملَعِب ...                       در ورزشگاه

عاَدِۀ. داَقِۀ و السَّ بیَن فریِق الصَّ
برای دیدن مسابقه فوتبال
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فی ِنهایِۀ الُْمباراِۀ ...
در پایان مسابقه

َل َهَدفًا َهَدٌف، َهَدٌف! َسجَّ
گل، گل، گلی به ثمر رسید )ثبت گردید(

لِکنَّ الَْحَکَم ما َقِبَل الَْهَدَف؛ لِماذا؟!
ولی داور گل را قبول نکرد چرا؟

بَِسَبِب َتَسلٍُّل.
شاید به دلیل آفساید

اَلَْحَکُم َیْصِفُر.                داور سوت می زند. 

ًۀ ثانَیًۀ. َتعاَدال َمرَّ
بار دوم بدون گل برابر شدند

داَقِۀ َهَجَم َعَلی الْمرمی. اُنُظْر؛ َفریُق الصَّ
نگاه کن تیم صداقت به سمت دروازه 

حمله کرد.

باطبائیُّ َرُجاًل َفّهامًا و ِمن اَبَرِز  کاَن الَْعاّلَمُۀ الطَّ
الَفالِسَفِۀ و الُعَرفاِء ِفی الَقرِن الِعشریَن.

از  و  فهمیده  بسیار  مردی  طباطبایی،  عالمه 
بارزترین فیلسوفان و عارفان در قرن 20 بود.

خودت را تست کن   اِْخَتِبْر نَْفَسَك:  
لِلتَّرَجَمِۀ:

برای ترجمه.

حمل کننده هیزم )هیزم کش( 1  ﴿َحّمالََۀ الَْحَطِب.﴾ 

بسیار آفریننده دانا 2 ﴿اَلَْخاّلُق الَْعلیُم.﴾ 

نشانه بد 3  ﴿أّماَرٌۀ بِالّسوِء.﴾ 

بسیارداننده پنها ن ها 4  ﴿َعاّلُم الُْغیوِب.﴾ 

او بسیار دروغگوست 5  ﴿هَو َکّذاٌب.﴾ 

برای هر بسیار صبرکننده ای )شکیبایی( 6  ﴿لُِکلِّ َصّباٍر.﴾ 

خلبان ایرانی ّیاُر اإْلیرانّی.ُ  7 الطَّ

ای بسیار پوشاننده عیب ها 8  یا سّتاَر الُعیوِب. 

ای بسیار بخشنده )آمرزنده( گناهان نوِب.  9 یا َغّفاَر الذُّ

دربازکن شیشه )شیشه بازکن( جاَجِۀ.  10 َفّتاَحُۀ الزُّ

تلفن همراه 11 الهاِتُف الَجّواُل. 

برترین هنرمند 12 أفَضُل َفّناٍن. 

خودت را تست کن   اِْخَتِبْر نَْفَسَك:  

َعیِِّن اْسَم الُمبالََغِۀ.
اسم مبالغه را مشخص کن..

ِکتابَۀَصّباَرۀَصداَقۀَعالَمۀ1

َغّفارُصّناعَعذابَفراغ2

َزمانِجهادَکّذابَسماء3

التَّمارین :  تمرین ها

ُل: َتْرِجِم األحادیَث النََّبویََّۀ، ُثمَّ َعیِِّن الَمطلوَب ِمنَك.  اَلتَّْمریُن ااْلوَّ
حدیث های نبوی را ترجمه کن، سپس آنچه را از تو خواسته مشخص کن.

رسولُ اهلل )ص( 1 إنَّ ِمْن َشرِّ ِعباِد اهلل، َمْن ُتْکَرُه ُمجالََسُتُه لُِفْحِشِه.  
همانا از بدترین بندگان خدا کسی است  که همنشینی با او برای گفتار 

و کردار زشتش ناپسند شمرده می شود.

َر( )الفعَل الَمجهوَل و الْجمَع الُْمَکسَّ
جمع مکسر: ِعباد   فعل مجهول: تُْکَرُه  

رسولُ اهلل )ص( 2 أتَقی الّناِس، َمن قاَل الَحقَّ فی ما لَُه و عَلیِه.  
پرهیزکارترین مردم کسی است که حق را گفت )بگوید( در آنچه که 

به سودش و به زیانش است.

)اسم التَّفضیِل و الِْفعَل الماضَی(
فعل ماضی: قاَل  اسم تفضیل: اَتَقی  

3 ال َتُقْل ما ال َتْعَلُم، بَْل ال َتُقْل ُکلَّ ما َتْعَلُم.  اإلماُم علٌی )ع(
آنچه را نمی دانی نگو بلکه همه آنچه را که می دانی نگو.

)الُمضاِرَع الَمنفیَّ و ِفْعَل النَّْهِی(
فعل نهی: ال تَُقْل   مضارع منفی: ال تَْعلَمُ 

رسولُ اهلل )ص( ، َو إْن کان ُمّراً.   4 ُقِل الَحقَّ
حق را بگو و اگرچه تلخ باشد.

)ِفعَل األمِر و الِفعَل الماضَی(
فعل ماضی: کاَن   فعل امر: قُْل  

 اَلتَّمریُن الّثاني: َتْرِجِم األفعاَل و المصادَر الّتالَیَۀ.
تمرین دوم: فعل ها و مصدرهای زیر را ترجمه کن.

الِفعُل الِفعُل الماضی
الَمصَدرِفعُل األمرالُمضاِرُع

أنَْقَذ: نجات 
داد

یُْنِقُذ: نجات 
می دهد

أنِْقْذ: نجات 
بده

إنْقاذ: نجات 
دادن

ال یَْبَتِعُد: دور اِبَْتَعَد: دور شد
نمی شود

ال تَْبَتِعْد: 
دور نشو

اِبِْتعاد: 
دورشدن

اِنَْسَحَب: 
عقب نشینی 

کرد

َسَیْنَسِحُب: 
عقب نشینی 
خواهد کرد

ال تَْنَسِحْب: 
عقب نشینی 

نکن

اِنِْسحاب: 
عقب نشینی 

کردن

اِْسَتْخَدَم: به 
کار گرفت

یَْسَتْخِدُم: 
به کار می 

گیرد

اِْسَتْخِدْم: 
به کار 
بگیر

اِسِتخدام: 
به کار 
گرفتن
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الِفعُل الِفعُل الماضی
الَمصَدرِفعُل األمرالُمضاِرُع

جالََس: 
هم نشینی 

کرد

یُجالُِس: 
هم نشینی 

می کند

 جالِْس: 
 هم نشینی

کن

ُمجالََسۀ: 
 هم نشینی 

کردن

َر: به  تََذکَّ
یاد آورد

ُر: به  یََتَذکَّ
یاد می آورد

ْر: به یاد  ال تََتَذکَّ
نیاور

ر: به یاد  تََذکُّ
آوردن

تَعایََش: 
هم زیستی 

کرد

یََتعایَُش: 
 هم زیستی 

می کند

تَعایَْش: 
هم زیستی 

کن

 تَعایُش: 
 هم زیستی 

کردن

َم: حرام  َحرَّ
کرده است

ُم: حرام  یَُحرِّ
می کند

ْم: حرام  ال تَُحرِّ
نکن

تَْحریم: حرام 
کردن

 اَلتَّمریُن الّثالُِث: عیِِّن الَکِلَمَۀ الَغریبَۀ.
تمرین سوم: کلمه دور )غریب( را مشخص کن.

َعَشراتِمئاتآالفتَُهم1

أشَجعأطَیبأثَقلأحَمر2

َغّسالۀِقراَءۀفّتاَحۀسّیاَرۀ3

ثعَلبَحْرثأَسدَجَمل4

أبَیضأخَضرأسَوأأسَود5

َدْخلِسروالقمیصُفستان6

َهَدفَمرمیَحَکمَرِضَی7

لََبنصوفمیزانلَْحم8

کّذابحّدادَخّبازطّیار9

َزلَلماِعزبََقرشاۀ10

اَلَْبْحُث الِْعْلميُّ                     بحث علمی

 اکتْب خمَس عباراٍت بِالَعَربیَِّۀ حوَل آداِب الکالِم.
پنج عبارت به عربی پیرامون آداب سخن بنویس.

1 الکالُم َیُجرُّ الکالَم.
سخن، سخن می کشد. )حرف، حرف می آورد(

2 إذا َحُسَن الُخلُق، لَُطَف النُّطُق.
هرگاه اخالق خوب شود، سخن لطیف می شود.

3 المؤمُن صدوق اللسان بَذول االحسان.
مؤمن )بسیار( راستگو و )بسیار( نیکوکار است.

4 من َصُدَق لسانه ُذکی َعَمله.
هرکس راستگو باشد عملش پاکیزه می شود.

5 السالُم قبُل الکالِم.
سالم پیش از سخن گفتن است.

6 َتَکلَّْم حّتی اَراک.
 سخن بگو تا تو را ببینم.

7 اُنظروا إلی صدق الحدیث و اَداء االمانۀ.
به راستگویی و امانتداری )آنها( نگاه کنید )بنگرید(.

\

  

ْرُس      الّثالُِث                    اَلدَّ
 »َعجائُِب الَمخلوقاِت«    

شگفتی های مخلوقات

رسولُ اهلل )ص( روا ِفی الخالِِق.   روا ِفی الَخْلِق، و ال َتَفکَّ َتَفکَّ
در آفرینش تفکر کنید و در آفریننده تفکر نکنید.

ّناُن الّطائُِر الطَّ
پرنده مرغ مگس

األسَفِل،  و  األعلی  إلی  َیطیُر  َسنتیِمتراٍت،  َخمَسُۀ  طولُُه  طائٍِر  أصَغُر 
ُک جناَحُه  الَْخْلِف. إنَُّه یَُحرِّ الَْیمیِن و الَیساِر، و إلی األماِم و  و إلی 

ًۀ تقریبًا ِفی الّثانَیِۀ الواِحَدِۀ. ثمانیَن َمرَّ
کوچک ترین پرنده ای است که طول آن 5 سانتی متر است. به باالترین 
و پایین ترین )جا( و به راست و به چپ و به جلو و عقب پرواز می کند. 

همانا او بال هایش را تقریبًا 80 مرتبه در ثانیه حرکت می دهد.

التِّمساُح
تمساح

قزاق، َو َیأُکُل  بَعَد تناُوِل طعاِمِه َیْفَتُح َفَمُه، َفَیْدُخُل فیه طائٌِر بِاْسِم الزَّ
بقاَیا الّطعاِم.

نام  به  باز می کند، پس پرنده ای  از خوردن غذایش دهانش را  بعد 
مرغ باران داخل آن می شود و باقیمانده غذا را می خورد.

َمُك الّطائُِر السَّ
ماهی پرنده
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ِه  ، و یطیُر فوَق سطِح الماء لِلِفراِر ِمن َعدوِّ َیْقِفُز بَِحَرَکٍۀ ِمْن َذنَِبِه الَقویِّ
خمسًا و أربعیَن ثانیًۀ.

با حرکت دِم قوی خود می پرد و باالی سطح آب پرواز می کند 45 
ثانیه برای فرار از دشمنش )45 ثانیه پرواز می کند(

نّقاُر الَخَشِب
دارکوب

. َجَرِۀ َعْشَر َمّراٍت ِفی الّثانَیِۀ َعلی األَقلِّ طائٌِر َیْنُقُر ِجْذَع الشَّ
پرنده ای است که روی تنه درخت حداقل 10 بار در ثانیه می کوبد.

نجاُب الّطائُر. السِّ
سنجاب پرنده

لَُه ِغشاٌء َکالِْمَظَللَِّۀ َیفَتُحُه حیَن َیقِفُز ِمن َشَجَرٍۀ إلی َشَجَرٍۀ أْخری.
او پوششی دارد مانند چتر که آن را هنگام پرواز از درختی به درختی 

دیگر باز می کند.
حراء َحیَُّۀ الصَّ

مار صحرا

مِل، ُثمَّ َتِقُف کالَْعصا. ِۀ الَحراَرِۀ، َتَضُع َذنََبها ِفی الرَّ ِعنَد ِشدَّ
در هنگام شدت گرما دمش را در ماسه قرار می دهد سپس مانند 

عصا می ایستد.
َفِعنَدما َیِقُف طائٌِر علی الَعصا، َتصیُدُه.

پس هنگامی که پرنده ای روی عصا می ایستد )توقف می کند( آن را 
شکار می کند.

  
رِس.         أِجْب َعِن األسِئَلِۀ الّتالیَِّۀ َحَسَب نَصِّ الدَّ

به سؤاالت زیر طبق متن درس جواب بده. 

نجاُب الّطائُر ِمن َشَجرٍۀ إلی َشَجَرٍۀ أْخری؟ 1 بَِم َیْقِفُز السِّ

سنجاب پرنده با چه چیزی از درختی به درخت دیگر می پرد؟
له غشاٌء کالمظللِّه )او پوششی مانند چتر دارد(

َجَرِۀ ِفی الّثانَیِۀ؟ ًۀ َیْنُقُر نَّقاُر الَْخَشِب ِجْذَع الشَّ 2 َکْم َمرَّ

دارکوب چند مرتبه در ثانیه روی تنه درخت می کوبد؟

عشر مّراٍت فی الثّانیَِۀ َعلی االَقّل. )حداقل 10 بار در ثانیه(

ِۀ الحراَرۀ؟ حراِء َذنََبها ِعنَد ِشدَّ 3 أیَن َتَضُع َحیَُّۀ الصَّ
مار صحرا دمش را در هنگام شدت گرما کجا قرار می دهد؟

فی الّرمل. )در ماسه( 

َمُك الّطائُِر فوَق سطِح الماء؟ 4 کیَف َیطیُر السَّ
ماهی پرنده روی سطح آب چگونه پرواز می کند؟
بحرکۀ من َذنبِه القوّی. )با حرکت دم قوی خود(

5 َما اْسُم الّطائِِر الّذی َیدُخُل َفَم التِّمساِح؟
اسم پرنده ای که داخل دهان تمساح می شود چیست؟

قزاق )مرغ باران( الزَّ

6 ما هَو أصَغُر طائٍر ِفی العالَِم؟
کوچک ترین پرنده در جهان چیست؟ 

الّطائُِر الَطّنان )پرنده مرغ مگس(

گفت و گو  حواٌر:      
بیِب(  )با پزشک( )فی َمَع الطَّ

بیُب                                     پزشک  الطَّ

الَمریُض                                         بیمار

ما بَِك؟                           تو را چه می شود؟

    أْشُعُر بِألٍَم فی صدری، و ِعندی ُصداٌع. 
 احساس درد در سینه ام می کنم و سردرد دارم.

ِر؟ کَّ ِم ِعنَدَک أْم َمَرُض السُّ أ َضْغُط الدَّ
آیا فشار خون داری یا بیماری قند )دیابت(؟

بیِب. ُشْکراً یا َحضَرَۀ الطَّ
ممنون جناب دکتر

ِر.  کَّ ِم و ال َمَرُض السُّ ما ِعْندی َضْغُط الدَّ
فشار خون ندارم و نه بیماری قند 

)نه فشار خون دارم نه دیابت(

بَْعَد الَْفْحِص ...                       بعد از معاینه

أنَت ُمصاٌب بُِزکاٍم، و ِعنَدَک ُحّمی. أْکُتُب لَك 
َوْصَفًۀ

تو به سرماخوردگی شدید دچار شدی و تبی 
شدید داری برایت نسخه ای می نویسم.

خودت را تست کن   اِْخَتِبْر نَْفَسَك:  
َترِجِم اآلیَۀ و الِعبارَۀ، ثمَّ َعیِِّن اْسَم الَمکاِن و اْسَم التَّفضیِل.

آیه و عبارت را ترجمه کن سپس اسم مکان و اسم تفضیل را مشخص کن.

1 ﴿... و جاِدلُْهم بِالَّتی هَی أحَسُن إنَّ َربََّك هو أعَلُم بَِمْن َضلَّ عْن 

النَّْحل: 125 سبیِلِه ...﴾  
و با آنان به روشی که آن نیکوتر است بحث کن به راستی پروردگارت 

به کسی که از راهش گمراه شد آگاه تر است.
اَْحَسن ـ اَْعلَم  اسم تفضیل:  
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2 کانْت َمکَتَبُۀ ُجندی سابور فی خوزستان أکَبَر َمکَتَبٍۀ ِفی العالَِم 

القدیِم.
جهان  در  کتابخانه  بزرگ ترین  خوزستان  در  جندی شاپور  کتابخانه  

قدیم است.
اسم مکان: مکتبۀ  اسم تفضیل: اکبر  

خودت را تست کن   اِْخَتِبْر نَْفَسَك:  
َعیِِّن اْسَم الَمکاِن فی ُکلِّ مجموَعٍۀ.

اسم مکان را در هر مجموعه مشخص کن.

َطْبخطّباخَمطبوخَمطابِخ1

ُمحاَکَمۀمحکومَمحَکَمۀحاِکم1

َجْلَسۀَمجِلسُمجالََسۀُجلوس1

َمعَبدِعباَدۀعابِدَمعبود1

َمخَرجُخروجإخراجُمخِرج1

التَّمارین :  تمرین ها
ُل: َترِجِم الِعباراِت الّتالیَۀ، ُثمَّ َعیِِّن المطلوَب ِمنَك.  اَلتَّْمریُن اأْلوَّ
عبارت های زیر را ترجمه کن سپس آنچه را از تو خواسته، مشخص کن.

1 َتْسُقُط أسناُن َسَمِك الِقْرِش دائمًا و َتْنمو أسناٌن جدیَدٌۀ مکانَها. 

و فی بعِض أواِعِه َتْنمو آالُف األسناِن فی َسَنِۀ واِحَدٍۀ.
جای  به  جدیدی  دندان های  و  می افتد  دائمًا  کوسه ماهی  دندان های 
آنها می روید و در برخی انواع آنها در یک سال هزاران دندان رشد 

می کند )می روید(.
المَطلوب:  

ِسّن مفرد »أسنان«: 
ألف مفرد »آالف«: 
عام مترادف »َسنَۀ«: 

طولُُه  یبُلُغ  العالَِم.  ِفی  الَحیَِّۀ  الکائناِت  أکَبُر  األزَرُق  اَلْحوُت   2

ثالثیَن ِمتراً و وزنُُه ِمَئًۀ و سبعیَن ُطّنًا تقریبًا.
نهنگ آبی بزرگ ترین موجودات زنده در جهان است، طول آن به 

30 متر می رسد و وزن آن تقریبًا 170 تُن است.

المطلوب:
اکبر  اسم تفضیل: 
الحّیه اسم مفرد مؤنّث: 
یَبْلُُغ فعل مضارع 

َفریَسًۀ  یأُکُل  ِعنَدما  بَْل  فریَسِتِه،  أْکِل  ِعنَد  یْبکی  ال  التِّْمساُح   3

أکَبَر ِمْن َفِمِه، ُتْفِرُز ُعیونُُه سائاًل َکأنَُّه ُدموٌع.

که  هنگامی  بلکه  نمی کند  گریه  شکارش  خوردن  هنگام  تمساح 
طعمه ای بزرگ تر از دهانش می خورد چشمانش مایعی ترشح می کند 

مثل اینکه آن اشک هایی است.
المطلوب:

تناُول  مترادف »أْکل«: 
عیون ـ ُدموع اسم جمع مکّسر: 

َدمع مفرد »ُدموع«: 

یوِر َتخَتِلُف ِمْن ِمنَطَقٍۀ إلی ِمنَطَقٍۀ أْخری. 4 لََهجاُت نَوٍع واِحٍد ِمَن الطُّ
به منطقه ای دیگر فرق  از منطقه ای  پرندگان  از  نوع  لهجه های یک 

می کند.
المطلوب:

الطیور جمع مکّسر: 
لهجات  جمع مؤنّث سالم: 
مناطق جمع »ِمنَطَقٍۀ«: 

َیراِن. 5 الُخّفاُش هو الحَیواُن اللَّبوُن الَْوحیُد الَّذی َیقِدُر علی الطَّ
خفاش تنها حیوان پستانداری است که می تواند پرواز کند.

المطلوب:
یَْقِدُر فعل مضارع: 

حیوانات  جمع »َحیَوان«: 
ُهَو ضمیر منفصل: 

التَّمرین الّثانی  34

 اَلتَّمریُن الّثاني: َعیِِّن الَْبیَت الفاِرسیَّ الَّذی َیرَتِبُط بِالَحدیِث 
ِفی الَمعنی..

بیت فارسی که در معنی با حدیث ارتباط پیدا می کند را مشخص کن. 

اإلماُم الکاظم )ع( 1 المؤِمُن، قلیُل الَْْکالِم َکثیُر الَعَمِل.  
زیاد  و  می  زند  )کم  حرف  است.  عمل کننده  زیاد  و  کم حرف  مؤمن 

عمل می کند(

رسول اهلِل )ص( َجِر بِال َثَمٍر.   2 العالُِم بِال َعَمٍل، کالشَّ
دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.

3 أَمَرنی ربّی بُِمداراِۀ الّناِس، کما أَمَرنی بَِأداِء الفرائِِض.

رسول اهلل )ص(   
پروردگارم مرا به مدارا با مردم امر کرده است. همان طور که مرا به 

ادای واجبات دستور داده است. 
)پروردگارم به من به مدارا کردن با مردم دستور داده است.( 

)ادای واجبات را به من امر کرده است.(

اإلماُم علی )ع( 4 َعداَوُۀ العاِقِل، َخْیٌر ِمْن َصداَقِۀ الجاِهِل.  

دشمنی عاقل )دانا( بهتر از دوستی جاهل )نادان( است.
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)3
ن )

قرآ
ن 

زبا
ی، 

عرب

هُر یُوماِن؛ یوٌم لَك و یوٌم علیَك.  االمام علی )ع( 5 الدَّ
روزگار 2 روز است، روزی به نفع تو و روزی علیه )ضد( تو

رسول اهلل )ص( 6 خیُر األموِر، أوَسُطها.  
بهترین کارها، میانه ترین آنهاست.

الف( کــم گـــوی و گـــزیده گــــوی چـون ُدر
تا زانـــدک تــو جهـــان شــــود پُـر 
)نظامی گنجوی(

ب( علـــم َکـــز اعـــمال نشـــانیش نیـــست
کالبـــدی دارد و جانیـــش نیـــست
)امیرخسرو دهلوی(

ج( انـــدازه نگـــه دار که انــــدازه نکـــوست
هــم الیق دشمن است و هم الیق دوست
)سعدی شیرازی(

د( روزگارست آن که گـه عّزت دهد گـه خوار دارد
چــرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد
)قائم مقام فراهانی(

هـ( آســایش دو گیتی تفســیر این دو حــرف است
با دوســتان مــرّوت با دشــمنان مـدارا
)حافظ شیرازی(

و( دشـــمن دانــــا کــه غــم جـــــان بــــود
بهتــــر از آن دوسـت که نـادان بـــود
)نظامی گنجوی(

ـ  ← ه )3 ← ب   )2 ← الف  )1

← ج )6 ← د   )5 ← و   )4

اَلَْبحُث الِْعلميُّ                     بحث علمی

 ِابَحْث َعْن خمِس آیاٍت و أحادیَث حوَل َخْلِق اهلل.
پنج آیه و حدیث پیرامون آفرینش خدا را جستجو کن.

\

  

ْرُس      الّرابع                    اَلدَّ
 »تأثیُر اللَُّغِه الفاِرسیَِّه عَلی اللَُّغِه العربیَِّه «    

تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی

بَِسَبِب  الجاِهلیِّ  الَعصِر  ُمنُذ  کثیَرٌۀ  فاِرسّیٌۀ  ألفاٌظ  الَعَربیَِّۀ  إلی  نُِقَلْت 

ما  الَّتی  الَبضائِِع  بَِبعِض  ُمرَتِبَطًۀ  الُمفَرداُت  ِتلَك  کانَْت  و  التِّجاَرِۀ، 

کانَْت ِعنَد الَعَرِب َکالِْمسِك و الّدیباِج.
به عربی  تجارت  به علت  از زمان جاهلیت  بسیاری  فارسی  کلمات 
منتقل شده است، و آن واژگان مرتبط به برخی کاالهایی که عرب 

نداشت مانند مشک و ابریشم مربوط می شد.

و فی الَْعصِر الَْعّباسیِّ اْزداَد نُفوُذ اللَُّغِۀ الْفارسیَِّۀ حیَن شاَرَک اإلیرانّیوَن 

هَذا  فی  عظیٌم  دوٌر  الُمَقفَِّع  اِلْبِن  کاَن  و  الَعّباسیَِّۀ.  ولَِۀ  الدَّ قیاِم  فی 

الّتأثیِر، أِلنَُّه َترَجَم َعَدداً ِمَن الُْکُتِب الْفارسیَِّۀ إلی الَْعَربیَِّۀ، ِمثُل »َکلیَلۀ 

و ِدمَنۀ«.
و در دوره عباسی نفوذ زبان فارسی افزایش یافت هنگامی که ایرانیان 
در قیام دولت عباسی شرکت کردند و ابن مقّفع نقش بزرگی در این 
تأثیر داشت به خاطر اینکه او تعدادی از کتاب های فارسی به عربی 

مانند کلیله و دمنه را ترجمه کرد. )کرده است(

باِت الْفاِرسیَِّۀ ِفی اللَُّغِۀ الَْعَربیَِّۀ«  کتوُر ألتوْنجی »ُمْعَجَم الُْمَعرَّ ألََّف الدُّ

بٌَۀ. الّذی فیَه َکِلماٌت فاِرسیٌَّۀ ُمَعرَّ
دکتر تونجی لغت نامه عربی شده های فارسی در زبان عربی را که در 

آن کلمات فارسی عربی شده را تألیف کرد.

أّما الَْکِلماُت الْفاِرسیَُّۀ الَّتی َدَخَلِت اللَُّغَۀ الَْعَربیََّۀ َفَقْد َتَغیََّرْت أصواُتها 

و أوزانُها، ِمثُل:
ولی کلمات فارسی که به زبان عربی داخل شد پس قطعًا صداهایش 

و وزن هایش تغییر کرده است. مانند:

← ِمهَرجان، چاُدرَشب← َشرَشف ِمهرگان پردیس← ِفرَدوس، 

َتباُدُل الُْمفَرداِت بَْیَن الُّغاِت، أمٌر طبیعٌی و ال نَِجُد لَُغًۀ بِدوَن َکِلماٍت 

َدخیَلٍۀ؛ کاَن تأثیُر الْفاِرسیَِّۀ َعَلی الَْعَربیَِّۀ قبَل اإلسالِم أکَثَر ِمن تأثیِرها 

بَعَد اإْلسالم، و أّما بَْعَد ُظهوِر اإْلسالِم اْزداَدِت الُمفَرداُت الَعَربیَُّۀ ِفی 

. اللَُّغِۀ الْفاِرسیَِّۀ بَِسَبِب العاِمِل الّدینیِّ
عوض کردن واژگان میان زبان ها امری طبیعی است و زبانی را بدون 
کلماتی وارد شده نمی یابیم، تأثیر زبان فارسی بر عربی قبل از اسالم 
بیشتر از تأثیرش بعد از اسالم بود ولی پس از ظهور )پیدایش( اسالم 

واژگان عربی در زبان فارسی به علت عامل دینی زیاد شد.
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.           أِجْب َعِن األسِئَلِۀ الّتالَیِۀ ُمستَعینًا بِالنَّصَّ

به سؤاالت زیر با کمک از متن جواب بده. 

بَْعَد ُظهوِر  الْفاِرسیَِّۀ  اللَُّغِۀ  الَعَربیَُّۀ ِفی  الُْمفَرداُت  اْزداَدِت  لِماَذا   1

اإلسالِم؟
چرا بعد از ظهور اسالم واژگان عربی در زبان فارسی زیاد شد؟

بسبب العامل الدینّی )به علت عامل دینی(

باِت الْفاِرسیَِّۀ ِفی اللَُّغِۀ الَعَربیَِّۀ«؟ 2 َمْن هَو ُمَؤلُِّف »ُمْعَجِم الُمَعرَّ
نویسنده واژه نامه عربی شده های فارسی در زبان عربی کیست؟

الدکتور التونجی )دکتر تونجی(

3 َمتی َدَخَلِت الُمفرداُت الفاِرسیَُّۀ ِفی اللَُّغِۀ الَعَربیَِّۀ؟
چه وقت واژه های فارسی وارد زبان عربی شد؟

ُمنُذ العصر الجاهلّی )از زمان جاهلیت(

4 َمَتی اْزداَد نُفوُذ اللَُّغِۀ الفاِرسَیِۀ ِفی اللُّغِۀ الَعَربیَِّۀ؟
چه وقت نفوذ زبان فارسی در زبان عربی افزایش یافت؟

فی العصر العباسّی )در زمان )دوره( عباسی(

5 أ توَجُد لَُغٌۀ بِدوِن َکِلماٍت َدخیَلٍۀ ِفی العالَِم؟
آیا زبانی بدون کلمات وارد شده در جهان یافت می شود؟

ال )خیر(

6 ما هَو األْصُل الفاِرسیُّ لَِکِلَمِۀ »ِفرَدوس«؟
پردیس اصل فارسی کلمه فردوس چیست؟

گفت و گو  حواٌر:      
یَد لیَِّه( )در داروخانه( )فی الصَّ

 اَلْحاجُّ                                         حاجی

ْیَدلیُّ                                    داروفروش اَلصَّ

َعْفواً، ما ِعندی َوْصَفٌۀ و اُریُد هِذِه األْدوَیَۀ 
الَمْکتوبََۀ َعلی الَوَرَقِۀ.       

ببخشید نسخه ای ندارم و این داروهای 
نوشته شده روی کاغذ را می خواهم.

أْعِطنی الَوَرقَۀ:
ئٌۀ، َکبسول  داع، ُحبوٌب ُمَهدِّ َنٌۀ لِلصُّ ِمحراٌر، ُحبوٌب ُمَسکِّ

، َمْرَهٌم لَِحّساسیَِّۀ الِْجْلِد ... أمبیسیلین، ُقْطٌن ِطّبیٌّ
ال بأَس، َولِکْن ال اُْعطیَك أمبیسیلین. 

کاغذ را به من بده.
دماسنج، قرص های مسکن برای سردرد، 
قرص های آرام بخش، کپسول آمپی سیلین،
پنبه طبی، پماد برای حساسیت پوست ...

عیبی ندارد ولی آمپی سیلین به تو نمی دهم.

لماذا ال ُتْعطینی؟
چرا به من نمی دهی؟

أِلنَّ بْیَعها بِدوِن َوْصَفٍۀ غیُر َمْسموٍح. 
لَِمْن تَشتَری هِذِه األدویََۀ؟

زیرا فروش آن بدون نسخه پزشک 
ممنوع است.

برای چه کسی این داروها را می خری؟

أشَتریها لُِزَمالئی ِفی القاِفَلِۀ. 
آنها را برای همراهانم در کاروان می خرم.

بیَب؛ َرجاًء، راِجِع الطَّ
فاُء ِمَن اهللِ. الشِّ

لطفًا به پزشک مراجعه کن.
شفا از جانب خداست. )خدا شفا دهد(

خودت را تست کن   اِْخَتِبْر نَْفَسَك:  

رِس، ُثمَّ َعیِِّن األفعاَل الُمضاِرعَۀ. َترِجْم اآلیاِت و الَحدیَثیِن َحَسَب قواِعِد الدَّ
آیات و 2 حدیث را برحسب قواعد درس ترجمه کن سپس فعل های 

مضارع را مشخص کن.
التّوبَۀ: 40 1 ﴿ال َتْحَزْن إنَّ اهلَل َمَعنا﴾.  

غمگین نباش همانا )قطعًا( خداوند با ماست.
فعل مضارع: ال َتْحَزْن )فعل نهی( 

عد: 11 الرَّ 2 ﴿إنَّ اهلَل ال یَُغیُِّر ما بَِقوٍم حّتی یَُغیِّروا ما بِأنُفِسِهْم﴾.  

در  را  آنچه  تا  نمی دهد  تغییر  قومی  برای  را  چیزی  خداوند  همانا 
خودشان است تغییر دهند.

فعل مضارع: ال یغّیُر )مضارع منفی( ـ حّتی یغّیروا 

3 ﴿و َعسی أْن َتکَرهوا شیئًا و ُهَو خیٌر لَُکم و عسی أْن ُتِحّبوا شیئًا 

البََقرۀ: 216 و ُهَو َشرٌّ لُکم﴾.  
و شاید چیزی را ناپسند بدارید در حالی که آن برای شما بهتر است 
)خیر و صالح شما در آن بوده( و شاید چیزی را دوست بدارید در 

حالی که آن برای شما شر و بدی است.
فعل مضارع: أن تکرهوا ـ اَن تّحبوا 

4 ﴿... أنِفقوا ِمّما َرَزْقناُکم ِمْن َقبِل أْن َیأتَی یوٌم ال بَیٌع فیِه و ال 

ُخلٌَّۀ و ال َشفاَعٌۀ﴾.  البََقَرۀ: 254
از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید پیش از آنکه روزی بیاید که 

در آن، نه فروشی است و نه دوستی و نه شفاعتی است.
فعل مضارع: اَن یأتی 

5 ... ال َتْظِلْم کما ال ُتِحبُّ أْن ُتْظَلَم و أْحِسْن کما ُتِحبُّ أْن یُْحَسَن 

اإلمام علی )ع( إلَیَك.  
ظلم نکن همان طور که دوست نداری مورد ظلم واقع شوی و نیکی 

کن همان طور که دوست داری به تو نیکی شود.
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)3
ن )

قرآ
ن 

زبا
ی، 

عرب

فعل مضارع: ال تظلْم )فعل نهی( ـ ال تحبُّ )مضارع منفی( ـ اَن تُظلم 
ـ تُحبُّ ـ اَن یُحسن

6 ِمْن أخالِق الجاِهِل اإلجابَُۀ قبَل أْن َیسَمَع و الُمعاَرَضُۀ َقبَل أْن 

اإلماُم الّصادق )ع( َیفَهَم و الُْحکُم بِما ال َیعَلُم.  
از اخالق نادان )پاسخ دادن قبل از اینکه گوش کند و مخالفت قبل از 

اینکه بفهمد و داوری کردن به آنچه که نمی داند( است.
فعل مضارع: اَن یسمع ـ اَن یفهم ـ ال یعلُم )مضارع منفی( 

التَّمارین :  تمرین ها
حیحِۀ َحَسَب  حیَحَۀ و غیَر الصَّ ُل: َعیِِّن الُجمَلَۀ الصَّ  اَلتَّْمریُن اأْلوَّ

نادرست  درست الحقیقۀ.  
جمله صحیح و غیرصحیح را برحسب واقعیت مشخص کن.

1 »اَلِْمْسُك« ِعْطٌر یُتََّخُذ ِمْن نوٍع ِمَن الِغزالِن.  

مشک عطری است که از نوعی از آهوها گرفته می شود.
نادرست  درست 

ریِر.   رَشُف« ِقطَعُۀ ُقماٍش توَضُع َعَلی السَّ 2 »الشَّ

ملحفه تکه ای پارچه است که بر روی تخت گذاشته می شود.
نادرست  درست

خیَلَۀ ِطبَق أصِلها.  3 الَعَرُب َینِطقوَن الَکِلماِت الدَّ

عرب، کلمات وارد شده را بر طبق اصل آنها بر زبان می آورند.
نادرست  درست 

بَِۀ ذاُت األصوِل الفاِرسیَِّۀ. 4 ِفی اللَُّغِۀ الَْعَربیَِّۀ ِمئاُت الَْکِلماِت الُمَعرَّ

در زبان عربی صدها کلمات عربی شده دارای اصل های فارسی است.
نادرست  درست

بًَۀ ِفی  کتوُر ألتوْنجی ُمعَجمًا َیحَتوی َکِلماٍت ُترکیًَّۀ ُمَعرَّ 5 ألََّف الدُّ

الَعَربیَِّۀ
دکتر تونجی کتابی نگاشت که کلمه های ترکی عربی شده در زبان 

عربی را دربردارد.
نادرست  درست 

 اَلتَّمریُن الّثاني: َعیِِّن الِعباَرَۀ الفاِرسیََّۀ الُمناِسَبَۀ لِْلِعباَرِۀ الَعَربیَِّۀ
عبارت فارسی مناسب برای عبارت عربی را مشخص کن.

ُفُن. الف( هرچه پیش آید خوش آید.1 َتجری الّریاُح بِما ال َتشَتهی السُّ

ب( کم گوی و گزیده گوی چون ُدر.2 اَلْبَعیُد َعِن الَعیِن، بَعیٌد َعِن الَقلِب.

ج( گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.3 أَکْلتُم تَْمری و َعَصْیتُم أْمری.

. د( نمک خورد و نمکدان شکست.4 َخْیُر الَکالِم ما قَلَّ و َدلَّ

ْبُر ِمفتاُح الَفَرِج. ه( از دل برود هر آنکه از دیده رود.5 الصَّ

و( بَرد کشتی آنجا که خواهد خدای و 6 الَخْیُر فی ما َوقَع.
گر جامه بر تن َدرد ناخدای

)و( 1 بادها به طرفی که کشتی ها نمی خواهند می وزند.  

)ه( 2 دور از چشم، از قلب دور است. 

)د( 3 خرمایم را خوردید و از دستورم سرپیچی کردید. 

)ب( 4 بهترین سخن آن است که کم باشد و راهنمایی کند. 

)ج( 5 صبرکردن کلید گشایش است. 

)الف( 6 خوبی در چیزی است که اتفاق افتاد. 

حیَح ِفی الُمفرِد و الَجمِع.  اَلتَّمریُن الّثالُِث: َعیِِّن الصَّ
صحیح را در مفرد و جمع مشخص کن.

مفرد و جمع

محاصیلمحصول1

بَساتینُفستان2

بَضائِعبِضاَعۀ3

َفضائِلأفَضل4

َمواشیماشَیۀ5

ُسُفنَسفیَنۀ6

ُکّتابَمکَتَبۀ7

ِغْزالنَغزال8

ُصّناعصاِنع9

أنُفسنََفس10

ُمُدنَمدینۀ11

أدوَیۀَدواء12

أسعارِسْعر13

أِحّباءَحّب14
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َمعابِدَعْبد15

أعمالَعَمل16

ُفَرصُفرَصۀ17

ُجَملَجَمل18

لُحوملَْحم19

ریاحریح20

ُتَهمُتهَمۀ21

آالفألْف22

 اَْنفاس 
Íµ]

← نکته: نََفس

 اَْنُفس ـ نُفوس
Íµ]

← نَْفس

اَلَْبحُث الِْعلميُّ                     بحث علمی
بًَۀ أصُلها فاِرسٌی مْن أَحِد هِذِه الُکُتِب.  اُکُتْب ِعشریَن َکلَمًۀ ُمَعرَّ

20 کلمه عربی شده که اصل آن فارسی است از یکی از این کتاب ها 
بنویس.
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