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  احلِوارُ

  صُورَةٌ عائِلِيَّةٌ

  .مَساءَ اخليرِ. محيد، يا محيدُ، أهْالً: رِفْعَت

  .ماذا يف يَدِكَ. مَساءَ النُّورِ. أهالً يا رِفْعَتُ: محيد

  .صُورَةٌ عائِلِيَّةٌ: رِفعت

  هَل يل أنَ أرَی؟: محيد

  .هذا جَدّي، وتِلكَ أمّي، وهَذِهِ بِنتُ أخْيت. بکُلِّ سُرورٍ :رِفعت

  .لَقَدْ أصْبَحَتْ اِمْرأةً کَبيرةً ما شاءَ اهللاُ! مَتََی تَزَوَّجَتْ أختُكَ الصَّغيرةُ؟: محيد

  .اجلَميلَةِ قَبْلَ سَنَتَيْنِنَعم، إنَّها مُهَنْدِسَةُ کَهْرَباءٍ، وَرُزِقَتْ بِهَذِهِ البِنتِ : رِفعت

  وَمَن تِلكَ الواقِفَةُ بِجانِبِكَ؟ :محيد

  .أخيت هِيَ املُصَوِّرَةُ... لَقَد أصْبَحَتْ عَجُوزاً، وتَعيشُ مَعَنا). أمُّ زَوجَيت(إنّها حَمايت  :رِفعت

  .أطالَ اهللاُ عَُمرَها: محيد

  .آمينَ: رِفعت

  
    االستعمال  کَلِماتٌ وتَعابيرُ

  الکَهْرَباء

  ؟... هل يل أنْ

  حَماةٌ

  يُطيلُ

  هَنْدَسَةٌ

  تُنْتِجُ ←هَذِهِ املياهُ يف السَّدِّ تُوَلِّدُ الکَهرَباءَ

  ؟... هَل يُمْکِنُ يل أنْ ←هَلْ يل أنْ أتَکَلَّمَ مَعَكَ؟

  أمُّ زَوجي ←حَمايت مَريضَةٌ وتَحْتاجُ إلَی اِهتمامٍ کَثيرٍ

  .)يَجْعَلُهُ طَويالً(يُديمُ  ←تَّدْريباتِهذا التّلميذُ يُطيلُ حَلَّ ال

  .شَکْلُهُ وقِياسُهُ ←مَنْ وَضَعَ هَنْدَسَةَ هذا القَصْرِ؟ 

  

  

  احلَمُو لِلْمُذَکَّرِ

  إطالَةً :مص

  
  
  
  



 ۳    جلسه اول/ )۲(مکالمه عربی 

Mokaleme(2) 86-87 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

  التَّدريبُ األوَّلُ

  .أعَيِّنُ الصَّحيحَ أمِ اخلَطََأ) ألف

  .ـ يف يَدِ رِفْعَتَ آلَةُ تَصوير۱ٍ

   . ـ ما تَزَوَّجَتْ أخْتُ رِفْعَتَ الصَّغيرَة۲ُ

 . ـ الطِّفلَةُ يف السَّنَةِ الثّانِيَةِ مِن عُمرِها۳

 . ـ حَماةُ رِفْعَتَ تَعيشُ مَعَ بِنتِها۴

    .ـ أختُ رِفعتَ يف الصّورةِ أيضا۵ً

  

  .أقْرَأ وأخْتَارُ اإلجابَةَ الصَّحيحَةَ) ب

 هَؤالءِ) تِلكَ               ج) ب         ذَلِكَ         ) ألف .            أمّي... هذا جَدّي و ـ۱

 الصَّغيرَةُ) ج        أصغَرُ     ) ب     الصَّغيرُ         ) ألف          ؟...ـ مَتَی تَزَوَّجَتْ أختُك۲َ

  تَعيشينَ         ) تَذْهَبُ            ج) ب            تَعيشُ      ) ألف       .         حَمايت مَعَنا... ـ ۳

  

  .حَسَبَ ما وَرَدَ يف احلِوارِ  أجيبُ عَنِ األسئِلَةِ التّالِيَةِ)ج

 ـ مَتَی حَدَثَتْ هَذِهِ الزِّيارَةُ؟ ۱

 ـ هَل ألختِ رِفعتَ وَلدٌ صَغيرٌ؟ ۲

     ـ مَنِ الَّيت اِلْتَقَطَتِ الصُّورَةَ؟۳

   بِجانِبِ رِفعتَ، وَأينَ تَسْکُنُ؟ـ مَنِ الواقِفَةُ ۴
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  النَّصُّ

  أسرةُ عبدِاهللا وَنرجس

  نرجس                                                          عبدُاهللاِ                   

  

  حممّد     عليّ +   فاطمة            سَوسَن            ناصر+  مسيّة                    

  

  سعاد        رضا     سَلْمَی               مَيسون              مسيح

                                                                         

  .هو يَشْتَغِلُ باحلِدادَةِ. عبدُاهللاِ زَوجُ نَرجسَ

  .سَوْسَنُ وفاطمةُ بِنْتا عبدِاهللا ونرجسَ، وناصِرٌ اِبنُهما أيضاً

  .فاطمةُ مُعَلِّمَةٌ، وسَوسَنُ طالِبةٌ جامِعيَّةٌ

سَلْمَی، رضا وسُعاد ثَمراتُ هذا الزَّواجِ امليمونِ؛ فَعَليٌ صِهْرُ عبدِاهللا ونرجسَ، . فاطمةُ وعليٌّ تَزَوَّجا مَعاً

  .بَيتٍإنَّها خِرّيجَةٌ جامِعِيَّةٌ، واآلنَ ال تَعْمَلُ، بَلْ هِيَ رَبَّةُ . ومسيَّةُ عَروسُهما

  .ناصرٌ خالُ سَلمَی، رضا وسُعاد؛ وسُمَيَّةُ زَوْجَتُهُ

  .إنَّهُ يف خِدْمَةِ العَلَمِ. رضا اِبنُ أختِ ناصرٍ

  .حممّدٌ عَمُّ رضا، سلمَی وسُعاد؛ وفاطمةُ والِدَتُهُم

  .مَيسونُ حَفيدَةُ نرجسَ وعبدِاهللاِ؛ ونرجسُ جَدَّةُ ميسونَ ومسيحٍ

  .مَيسونُ بِنتُ خالِ سلمَی ورضا وسعادَ. رضا سِبْطُ نرجسَ وعبدِاهللاِ

  .سلمی، رضا وسعادُ هم أوالدُ عَمَّةِ مسيحٍ ومَيسونَ

  .عبدُاهللاِ حَمُو عليٍّ؛ ونرجسُ حَماةُ مسُيَّةَ

  .حممّدٌ أخو زَوجِ فاطِمَةَ

  .عبدُاهللاِ جَدُّ سلمَی، رضا، سُعادَ، مَيسونَ ومسيحٍ؛ ونرجسُ جَدَّتُهُم
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مسيحٌ ومَيسونُ رَضيعانِ . عادَ، وهو رَضيعٌ؛ ومَيسونُ اِبنَةُ أخي فاطمةَ، وهِيَ رَضيعَةٌ أيضاًمسيحٌ اِبنُ خالِ سُ

  .تَوأمانِ

  .تَدرُسُ يف فَرعِ التّأريخِوَ. سَوسَنُ خالَةُ رضا، سُعادَ، وسَلمی

  .سوف يَتَزَوَّجُ حممَدٌ بِسَوسَنَ. هُناكَ خَبَرٌ مُهِمٌّ وسارٌّ جِدّاً

  .صبِحُ عَديلَةَ فاطمةَ، بَينَما هِيَ أختُها أيضاًإذَنْ سَوسَنُ تُ

  

    االستعمال  کَلِماتٌ وتَعابيرُ

  )خاالت(أخوال  :ج  أخُو األمِّ ←ناصِرٌ خالُ سُعادَ  )خالَةٌ(خالٌ 

  )عَمّات(أعمام  :ج  أخُو األبِ ←حممدٌ عَمُّ سعادَ  )عَمَّةٌ(عَمٌّ 

  )حَفيدات(حُفَداء  :ج  الوَلَدِوَلَدُ ← مسيحٌ حفيدُ نرجسَ  )حَفيدَةٌ(حَفيدٌ 

اِبنُ  ←)صَلَّى اهللاُ عَلَيهِ وآلِهِ(اإلمامُ احلَسَنُ سِبطُ الرَّسولِ   )سِبْطَةٌ(سِبطٌ 

  البِنتِ

  )سِبْطات(أسباط  :ج

  

زَوجَةُ  ←طالِبٍ عَروسُ أيب ) سالمُ اهللاِ عليها(فاطِمَةُ الزَّهراءِ   عَروسٌ

  االبنِ

  عَرائس :ج

    خِدْمَةُ اجلَيش، اخلِدمَةُ العَسكَرِيَّةُ  ←١رضا يف خِدمَةِ العَلَمِ  خِدمَةُ العَلَمِ

  رَبّاتُ البُيوتِ :ج  .تُديرُ أمورَ املَنْزِلِ ←٢سُمَيَّةُ رَبَّةُ بَيتٍ  رَبَّةُ بَيتٍ

الطِّفلُ  ←کانَ طِفالً رَضيعاً) سالمُ اهللاِ عَلَيهِ(عليٌّ األصغرُ   رَضيعٌ

  ٣.الّذي يَمْتَصُّ ثَدْيَ أمِّهِ

  رُضَّع؛ رُضَعاء :ج

  خِرّيجٌ

  

  .←مِن کُلِّيَّةِ علومِ احلَديثِ إن شاءَ اهللاُ ٤حممّدٌ سَيُصْبِحُُ خِرّيجاً

  ).أو الکُلِّيَّةِ(الّذي يُکْمِلُ دِراسَتَهُ ويَتَخَرَّجُ مِنَ اجلامِعَةِ 

  

                                                 
  .مقصود خدمت سربازی است. خدمت پرچم: خِدمَةُ العَلَمِ. ١
  . رَبُّ البَيتِ: دار؛ مذکر خانه: رَبَّةُ البَيتِ. ٢
  .مكد مىپستان مادرش را : ثَديَ أمِّهِ صُّتَيَمْ. ٣
  .آموخته التحصيل، دانش فارغ: خِرّيجٌ. ٤
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  تَوائِم :ج  .أخَوانِ وُلِدَا يف بَطْنٍ واحِدٍ ←٥مسيحٌ ومَيسونُ تَوأمانِ  تَوأمانِ

  .فاطمةَ ٦عَديلَةَسَوسََنُ تُصْبِحُ   )عَديلٌ(عَديلَةٌ 

  الرَّجُالنِ تَزَّوجا بِأَختَيْنِ ←، فَفَرِحَتِ األختانِالعَديالنِاِجْتَمَعَ 

  )عُدَالء(عَديالت  :ج

 سُ يف اجلامِعَةِرِّالدُکتوراه، بَينما أدَ ٧أنا طالِبَةٌ يف مُستَوَی  بَينَما

  .حِينَما ←.أيضاً

  

  

  التَّدريبُ الثّاين

  .أعَيِّنُ الصَّحيحَ أمِ اخلَطَأَ) ألف

     .ـ سُمَيَّةُ خالَةُ رضا۱

   .ـ حممّدٌ أخو زَوجِ فاطِمَة۲َ

     .    ـ ناصرٌ صِهرُ نرجس۳َ

      . ـ مَيسونُ أختُ مسيح۴ٍ

      . ـ سلمی بِنتُ خالَةِ مسيح۵ٍ

   . ـ سَوسَنُ أختُ زَوْجَةِ علي۶ٍّ

  . سَوْسَنَبِحممّدٌ سَوفَ يَتَزَوَّجُ  ـ ۷

  

  .أجيبُ عن األسئِلَةِ التَّالِيَةِ) ب

       ـ مَن أبو فاطمةَ؟ ۱

        )مَن عليٌّ صِهرُهُ؟(ـ عليٌّ صِهْرُ مَنْ؟ ۲

       هََل لِمَيسُونَ ومسيحٍ أوالدُ عَمَّةٍ؟  ـ ۳

         بالنِّسبَةِ إلَی عَليٍّ؟ـ مَنْ سَوْسَنُ ۴

                                                 
  .دوقلو: تَوأمانِ. ٥
  .داماد ريش، هم باجناق، هم: عروس؛ عَديلٌ جاری، هم: عَديلَةٌ. ٦
  .سطح، مقطع: مُستَوَی. ٧
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         ـ مَنِ اجلَدَّةُ؟۵

           ـ ما عَالقَةُ سُعادَ بالنِّسبَةِ إلَی سُميّةَ؟۶

       ـ ما نِسْبَةُ حممّدٍ بِنَرجسَ؟ ۷

      ـ مَن هِيَ سِبْطَةُ عبدِاهللاِ ونرجسَ؟۸

  

  :أکْمِلُ اجلُمَلَ التَّالِيَةَ طِبقاً لِلنَّصِّ) ج

  ........... .هو يَشْتَغِلُ بـ  .ـ عليٌّ زَوجُ فاطمة۱َ

  التَّدريس ) املُحاماة      ج) ب     احلُکم    ) ألف    

  .يف خِدْمَةِ العَلَمِ........... ـ ۲

  ناصر ) ج     رضا          ) مسيح        ب) ألف    

  .عليٍّ............ ـ حممّدٌ ۳

  أخو) أخ              ج) ب        أخا   ) ألف    

  .فاطمةَ وناصرٍ............. إنَّهُ . ـ عبدُاهللاِ زَوجُ نَرجس۴َ

  ألف و ب) أبو             ج) والد      ب) ألف    

  .عليٍّ يف الصُّورَةِ............. أرَی  ـ ۵

  حَمي) ج      حَمو         ) ب      حَما      ) ألف    

  .مسيّةَ............. ـ نَرْجسُُ ۶

  ألف و ب ) ج        محاة  ) ب        ا   مح) ألف    

  .............. .ـ مسيّةُ خِرّيجَةٌ جامِعِيَّةٌ تَعنِي ۷

  .تَدْرُسُ يف اجلامِعَةِ اآلنَ) ألف    

  .تُدَرِّسُ يف اجلامِعَةِ حاليّاً) ب    

  .لَقَد أکْمَلَتْ دِراسَتَها) ج   
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  .نْتَبِهُأقْرَأ وأ
  )خراجاًجُ، اِستِرَجَ، يَستَخرِخْاِستَ(؛ )جاًتَخَرَّجَ، يَتَخَرَّجُ، تَخَرُّ(؛ )أخْرَجَ، يُخرِجُ، إخراجاً(؛ )خُروجاًجُ، خَرَجَ، يَخْرُ(

دَی املفتاحَ مِنْ مَحْفَظَتِها لِتُقْفِلَ البابَ لَ أخْرَجَتِو) روجخُ :مص( زَهراءُ مِن املَنْزِلِ خَرَجَتْ •

  )إخْراج :مص. (روجِهاخُ

 )رُّجتَخَ :مص( .ديثِاحلَ لومِةِ عُمِنْ کُلّيّ رَّجَتَخَمُحْسِنٌ  •

 .دَّسَةِةٍ بِقُمَ املُقَةٍ عِلْمِيَّوزَمِن حَ خِرّيجٌ سَوسَنَ أخو •

 ) اِستخراج :مص( .النِّفطَ يَسْتَخرِجونَ سونَندِاملُهَ •

 )اِستخراج :مص. (ةَ مِنَ القاموسِديدَماتِ اجلَلِالکَ جُخرِيَستَةِ يَّبِرَةِ العَغَمُعَلِّمُ اللُّ •

  ٨﴾اخلُروجِومُ كَ يَلِذَ احلَقِّيْحَةَ بِونَ الصَّعُ﴿يَوْمَ يَسْمَ •

  ٩م﴾مِنْ دِيارِهِ واخَرَجُينَ ذِی الَّ﴿ألَمْ تَرَ إلَ •

  ١٠زقاً لَکُمْ﴾راتِ رِمَبِهِ مِنَ الثَّ أَخْرَجَ﴿فَأنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَ •

  ١١ما﴾ما ويَسْتَخْرِجا کَنْزَهُ﴿فَأرادَ رَبُّكَ أنْ يَبْلُغا أشُدَّهُ •

  

  نَظْرَةٌ يف القَواعِدِ

  الضَّمائِرُ املُنفَصِلَةُ واملُتَّصِلَةُ

  . لٌصِتَّمُنْفَصِلٌ ومُ :وعانِنَ وهو. نهُمَحَلَّ االسمِ وتَنُوبُ عَ لِمَةٌ تَحِلُّکَ الضَّميرُ

  .ءٌيشَ هِبِ لْصِتَّم يَلَوَ هِريِن غَعَ لَصَفَنْما اِ هو :الضَّميرُ املُنفَصِلُ

  .هِحدِوَلِ لُعمَستَوال يُ هِريِغَبِ لَصَتَّما اِ هو :لُصِتَّاملُ مريُالضَّ

                                                 
 .۴۲/ق. ٨
 .۲۴۳/بقره. ٩

 .۳۲/ابراهيم. ١٠
 .۸۲/کهف. ١١
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  الضَّميرُ املُنفَصِلُ

  .بُخاطَملُاو مَُلِّكَتَملُا، بُلغائِا: أقسامٍ ةُالثَثَ نفصلِاملُ مريِلضَّلِ

   بِلغائِلِ ةُلَصِنفَاملُ رُمائِالضّ ـ۱

  مثال  للجمع  مثال  یللمثنّ  مثال  للمفرد  

  .سونَرِّم مُدَهُ  مهُ  .سانِرِّمها مُدَ  ماهُ  .مُدَرِّسٌ هو  وَهُ  رمذکّلل

  .ساتٌرِّمُدَ نَّهُ  نَّهُ  .تانِمها مُدَرِّسَ  ماهُ  .هي مُدَرِّسَةٌ  يَهِ  ثنّؤملل

  

                    بِخاطَلمُلِ ةُلَصِنفَاملُ رُمائِالضَّ ـ۲

  مثال  للجمع  مثال  یللمثنّ  مثال  للمفرد  

   .رِّسونَأنتم مُدَ  مأنتُ    .أنتما مُدَرِّسانِ  ماأنتُ    .أنتَ مُدَرِّسٌ  أنتَ  رمذکّلل

  .ساتٌدَرِّأننتَّ مُ  نّأنتُ     .أنتما مُدَرِّسَتانِ  ماأنتُ   .أنتِ مُدَرِّسَةٌ  أنتِ  ثنّؤملل

            

  مِلّكَتَلمُلِ ةُلَصِنفَاملُ مائرُالضّ ـ۳

  
  للمفرد

  )وحدهللمتكلّم (

  یللمثنّ  مثال

  )للمتكلّم مع الغري(

  للجمع  مثال

  )للمتكلّم مع الغري(

  مثال

  .سونَرِّدَمُ حننُ  نَحنُ  .سانِرِّدَمُ حننُ  نَحنُ  .رِّسٌأنا مُدَ  اأن  رمذکّلل

  .ساتٌرِّدَمُ حننُ  نَحنُ  .تانِسَرِّدَمُ حننُ  نَحنُ  .رِّسَةٌأنا مُدَ  اأن  ثنّؤملل

  

  لُصِتَّاملُ رُيمالضَّ

 ،ىاملثنّ أو ،دِفرَاملُ يف نهُعَ نوبُوتَ ؛بِالغائِ أو ،بِخاطَاملُ أو ،مِلِّكَتَعلى املُ لُّدُتَ ةٌمَلِكَ االسمِبِ لُصِتَّاملُ مريُالضّ    

  .م واملخاطبائب، املتكلّغال: أقسامٍ ةُالثَثَ هُوإنَّ ؛هاأقسامِ ميعِجَبِ ةِمَلِالكَ یإل لٌصِتَّمُ وَوهُ .معِاجلَ أو
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  لغائبِلِ ةُلَصِتَّاملُ رُائمالضّ ـ۱

  مثال  للجمع  مثال  یللمثنّ  مثال  للمفرد  

  م هُمرتلُ  مـهُ...   ما     مَرتِلُهُ  ماـهُ...     لُهُمَنْزِ  ـهُ....   رمذکّلل

  نَّ هُلُمرت  ـهُنَّ ...  ما     مَرتِلُهُ  ماـهُ...   ا    مَرتهلُ  ـها...   ثنّؤملل

  

  بِمُخاطَللِ ةُلَصِتَّاملُ رُائمالضّ ـ۲

  مثال  للجمع  مثال  یللمثنّ  مثال  للمفرد  

  ممَرتلُکُ  ـکُم...   مامَرتلُکُ  ـکُما...   مَنْزِلُكَ ـكَ ....   رمذکّلل

  مرتلُكُُنَّ  ـکُنَّ...         ما   مرتلُکُ  ـکُما...   مرتلُكِ  ـكِ...   ثنّؤملل

  

  مُتَکَلّمِللِ ةُلَصِتَّاملُ رُائمالضّ ـ۳

  
  للمفرد

  )للمتكلّم وحده(

  یللمثنّ  مثال

  )للمتكلّم مع الغري(

  للجمع  مثال

  )للمتكلّم مع الغري(

  مثال

  مَرتِلُنا  نا  مَرتِلُنا  نا  مَرتيل  ي  رمذکّلل

  مَرتِلُنا  نا  مَرتِلُنا  نا  مَرتيل  ي  ثنّؤملل

  
  

  تدريباتٌ

  لُالتَّدريبُ األوَّ

  .کَمَا فی املِثالِ ماتِلِيِّرُ الکَأغَ

  )رللمذکّ ماهُ. (أصْبَحَ مريضاً إنَّهُ .عَجُوزٌ هُوَ  :مثال

  .مريضَيْنِ ما أصْبَحاهُإنَّ .ما عَجوزانِهُ   :اإلجابة

       ):ثنّؤللم(مها ـ ۱
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            :ةبَطالِـ ۲

         :نَّهُـ ۳

         ):رللمذکّ( أناـ ۴

       ):ثنّؤللم(أنا ـ ۵

       :يٌّناصرٌ وعلـ ۶

 

  التَّدريبُ الثّاين

  .املثالِبدِلُ کما يف أسْتَ

  )رللمذکّ أنتما( .بُ دَرْسَكَکتُأنتَ تَ :مثال

  .بانِ دَرْسَکُماکتُأنتما تَ   :اإلجابة

         :ـ أنتم۱

        :ـ أنت۲ِ

          :)یللمثنّ(ـ حنن ۳

          :)ثللمؤنّ( ـ أنتما ۴

            :ـ أنا۵

            :)للجمع(ـ حنن ۶

  

  ثُالتَّدريبُ الثّالِ

  .املثالِ بدِلُ کما يفأستَ

  )ةارَيّسَ/ وَهُ. (سَهاالبِغَسَلَتْ مَ يَهِ  :مثال

  .ارَتَهُيّسَلَ سَغَ هو :اإلجابة

         :  ١٢دَرّاجَة/ )رللمذکّ(مها ـ ۱

                                                 
 .دوچرخه: دَرّاجَةٌ. ١٢
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           :يتبَ/ )ثللمؤنّ(مها ـ ۲

           :أثاث/ هُنَّـ ۳

         :قِطار/ همـ ۴

  

  عُابِالرّ دريبُالتّ

  .بَبَرُ السَّوأذكُ ،ةَملَحُ اجلُحِّوأصَ ،طأاخلَ نِثُ عَأحبَ

       .رابُها الغُتُوتاً مجيالً أيَّكَ صَسَمِعْتُ أنَّ لَـ ۱

         .إلَی حَديقَةِ احلَيَوانِ لميذاتِهِاملُديرَةُ تِ صَحِبَتِـ ۲

       .ثيراًعامُ کَالطَّ لُناوَتَيَ هو. اًدٌ مسينٌ جِدّحممّـ ۳

        .رٍ وفاطمةَأبا سَوسَنَ وناصِ بدُاهللاِعَـ ۴

       .ةِ قَبْلَ سَنَتانِفلَالطِّ هِذِهَها رُزِقَتْ بِإنَّـ ۵

           .قبالَمريمُ أمامَ مَکتَبِ االِستِـ ۶

         .بينَ إلَی شيرازَةِ ذاهِرْکَءِ الشِّادٌ مِن مُدَردَعََـ ۷

         .سَوسَنُ نُقودَها مِن املَحفَظَةِ جَتْخَرَـ ۸

  

  سُدريبُ اخلامِالتّ

  .ما يف املثالِصيراً کَبُ حِواراً قَكتُأ

  )قاءاألصدِ/ أزورُ( :مثال

  :اإلجابة

  ؟)تُريدين( ماذا تُريدُـ 

  .قاءَصدِأريدُ أنْ أزورَ األـ 

  )سالبِاملَ/ أغْسِلُ(ـ ۱

  ) األخبار/ أسْمَعُ(ـ ۲
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  )قودالنُّ/ أخرِجُ(ـ ۳

  )األبواب/ أقْفِلُ(ـ ۴

  )ةديدَمات اجلَلِالکَ/ أستَخرِجُ(ـ ۵

  )أمّي عَمَ/ أتَکَلَّمُ(ـ ۶

  

  سُادِالسّ دريبُالتّ

  .أسْتَبْدِلُ کمَا يف املثالِ

  )اًتابکِ/ أطالِعُ. (الشَّهرِ دَرْسَيْنِ عُ يفأراجِ  :مثال

  .تابَيْنِکِ هرِالشَّ أطالِعُ يف :جابةاإل

         )ةًورَصُ/ أرْسُمُ(ـ ۱

         )فِلْماً/ أشاهِدُ(ـ ۲

           )ةًديقَصَ/ أزورُ(ـ ۳

           ) وماًيَ/ أصومُ(ـ ۴

         )ديناراً/ آخُذُ(ـ ۵

  

  عُابِالسّ دريبُالتّ

  .وِّلُ اجلُمَلَ کما يف املثالِأحَ

  .ةِبَکتَاملَ یناتُ إلذهَبُ البَتَ :مثال

  .ةِبَکتَناتُ يَذهَبْنَ إلی املَالبَ :جابةاإل

           .ةًةً مجيلَصَّباتُ قِالِتَقْرَأ الطّـ ۱

           .عَ أوالدِهِنَّهاتُ مَلَّمُ األمَّتَتَکَـ ۲

           .بَعْضَ احلَلْوَی غيراتُري الصَّشتَتَـ ۳

           .ساءُ فِناءَ املَسْجِدِتَغْسِلُ النِّـ ۴
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           .املَطبَخِ ماتُ القُمامَةَ مِنَتُخْرِجُ اخلادِـ ۵

           .ةًةً مجيلَسالَرِ تانِبَالِبُ الطّکتُتَـ ۶

          .الصَّفِّ نَتانِ مِمَلِّعَتَخْرجُ املُـ ۷

  

  نُامِدريبُ الثّالتّ

  .املثالِ لُ کما يفأحَوِّ

  .مونَ الصُّفوفَلِّعَيَدْخُلُ املُ :مثال

  .فوفَالصُّ ونَمونَ يَدخُلُلِّعَاملُ :جابةاإل

         .ليبَفالنِ احلَيَشرَبُ الطِّـ ۱

         .بُ احلافِلَةَظِرُ الطُّالّنتَيَـ ۲

           .ةَ القَدَمِرَجالُ کُدُ الرِّيُشاهِـ ۳

             .ةِبَکتَبُ الوَلَدانِ إلی املَيَذْهَـ ۴

           .دِداءَ القائِاسُ نِيَسْمَعُ النّـ ۵

            .عُ القاضي إلی األخبارِيَسْتَمِـ ۶

  

  عُاسِالتّ دريبُالتّ

  .طٌّحتَها خَتَ يتماتِ الّلِالکَ ةً مِنَلَعُ أسئِأصنَ

           .بعْضَ الفواکِهِ أنْ يَتَناولَريدُ يُـ ۱

         .اإلذاعَةِ مِنَ ارَّمِعْتُ اخلربَ السّسَـ ۲

       .فيسَةُ إلَی مَکتَبَةِ املَسْجدِبَتْ سَلمَی ونَذَهَـ ۳

         .قَلَمٌ أخْضَرُ يَّنَعَمْ، لَدَـ ۴

        .باحِأسْتَلِمُ األوراقَ يف الصَّـ ۵
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  دريبُ العاشِرُالتّ

  .ةِيَّبِرَالعَةَ بِيَالِباراتِ التّتَرْجِمُ العِأ

  .ندهست  نوۀعبداهللا سعيد دو رضا وـ ۱

  .پارسال از دانشکدۀمهندسی فارغ التحصيل شدسُعاد ـ ۲

  ١٣.شناسيم خوبی میه ما صدای نسلهای آينده را بـ ۳

  )نثؤمجع م( .خواهند به اهواز بروند می دانشجويان اين دانشگاهـ ۴

  .حممد است أنوار عروس سوسن وـ ۵

  ١٤.کند مهسر علی در يک شرکت گردشگری کار می برادرِـ ۶

   آيا مشا پدر خامن استاد من هستی؟ ـ۷

  

  مُعجَمٌ صَغريٌ

  واحلَشَراتُ احلَيَواناتُ

  مرغ 

  خروس

  جوجه 

 کبوتر

  گنجشک

  کالغ

  مرغابی

  قو

  لک لک

 ةٌدَجاجَ

 يكٌدِ

 فَرْخٌ 

  حَمامَةٌ

  عُصْفُورٌ

  غُرابٌ

  بَطٌّ

  تَمٌّ

  لَقْلَقٌ

                                                 
  .أجيال: جِيل؛ ج: نسل. ١٣
 . شَرِکَةٌ سِياحِيَّةٌ: شرکت گردشگری. ١٤
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  فالمينگو

  )پليکان( خوار ماهی  مرغ

 کبک

  هدهد

 دارکوب

  پرستو

  بلبل 

  بلدرچين

  دُرنا

  قناری

  تيهو

  طوطی

  طاووس

  شترمرغ

  ) الشخور( کرکس

 باز

 عقاب

  جُغد

 پروانه

  هزارپا

  مگس 

  پشه 

 جيرجيرک

  بَشْروسٌ 

  ألسْماكِرٌ آکِلٌ لِ، طائِ)شأطيَ(بَجَعٌ 

  حَجَلٌ 

 دٌدهُهُ

  نَقّارُ الْخَشَِب

  سُنونُو

 لبُلٌب

  السَّماين 

 رکي كُ

  الکَنّاري

 تَيْهُوجٌ

 بَبْغاء، بَبَّغاء

 طاووسٌ 

 عامَةٌ نَ

 نَسْرٌ

  )بازيٌّ(، صَقْرٌ

 قابٌعُ

 بُومَةٌ

 فَراشَةٌ 

 عينَأرْبَعٍ وأربَ أمٌّ

  ذُبابٌ 

   ، نامُوسَةٌبَُعوضَةٌ

  خُنْفَساءُ
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 سنجاقک

  ملخ 

 کفشدوز 

 سوسک

  مورچه 

  موريانه

  کِرم  

  زنبور 

  عنکبوت 

 رتيل

  پا  هشت

  عقرب 

 مار

  مارمولک

  مسندر

  قورباغه 

 خرچنگ

  موش 

 جوجه تيغی

  خرگوش 

  سنجاب 

  ماهی 

 مارماهی

 ، رَعّاشٌسُرْمانٌ

  جَرادَةٌ

 دُعْسُوقَةٌ

 صُرْصُورٌ

 نَمْلٌ

 ، أرْضَةٌسُوسٌ

 دُودَةٌ

  نَحْلَةٌ

  بوتٌ نکَعَ

  رُتَيْال 

   أخْطَبُوطٌ

 بٌعَقْرَ

 حَيَّةٌ 

   ، عَظاءَةٌةٌسَحْلِيَّ

   سَمَنْدَرٌ

  ضَفْدَعٌ 

  سَرَطانٌ 

  فَأرٌ 

  نْفُذٌ قُ

  أرْنَبٌ 

  سَنجابٌ 

 سَمَكٌ 

  ثُعْبانُ املاءِ
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  سگ ماهی 

  ميگو

 پشت الک

 متساح

  گوسفند ماده 

  گوسفند نر 

  برّه 

 بز

  اسب ماده 

  اسب نر 

  ماده  گاو

  نر  گاو

  گوساله 

  گاو ميش

  شتر ماده 

  شتر نر 

 خر

  گورخر 

 کرگدن

  اسب آبی 

 زرافه

  آهو

 گوزن

 فُقْمَةٌ 

  یجَمْبَر رُوبِيان، قُرَيْدِس،

 سُلَحْفاة

 تِمْساحٌ 

  نَعْجَةٌ 

  خَروفٌ 

  حَمَلٌ 

  ماعِزٌ 

 فَرَسٌ

  حِصانٌ 

  بَقَرَةٌ 

 ثَوْرٌ  

 عِجْلٌ

 جاموسٌ

  ناقَةٌ

  جَمَلٌ 

  حِمارٌ 

 حِمارٌ وَحشيٌّ

  وَحيدُ القَرْنِ

  النَّهْرِ فَرَسُ

  زَرافَةٌ

 غَزالٌ

  ، أيَّلٌإيَّلٌ
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  پنگوئن 

  کانگارو

  ميمون 

 گربه

 گربه وحشی 

 شُغال

 سگ

 روباه

 گرگ

 پلنگ 

 يوزپلنگ

  شير 

  خوک 

 خرس 

  فيل

  

   يٌّراطُورِبِبِطْريقٌ إمْ

  كَنغارٌ، کانْغارٌ

 قِرْدٌ 

 قِطٌّ، هِرٌّ 

 حشيٌّوَ هِرٌّ، هِرٌّ شَرِسٌ

 ابنُ آوَی 

  کَلْبٌ 

 ثَعْلَبٌ 

 ذِئْبٌ 

 مِرٌ نَ

  فَهْدٌ

 أسَدٌ 

  خِنْزيرٌ 

 دُبٌّ

 فيلٌ

  

  

  آکِالتُ الوَرَقِ، عاشِباتٌ ←خواران گياه

   زَواحِفُ ←خزندگان

  ) لَواحِمُ( الحِماتٌ ←خواران گوشت

   يّاتٌثَدْيِ ←پستانداران

   بَيُوضٌ ←گذاران ختم

   يّاتٌقِشْرِ ←پوستان سخت

   قَوارِضُ ←جوندگان
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   قَوازِبُ ←جهندگان

   ماشِيَةٌ ←چهارپايان

  مُجْتَرّاتٌ ←نشخوارکنندگان

  حَيَوانٌ بَرّيٌّ  ←)خشکی( حيوان برّی

  يَوانٌ بَحْريٌّحَ ←یيحيوان دريا

 حَيَوانٌ بَرْمائِيٌّ ←  دوزيست

  

  



 

 

  
  
  
  
  

  ةُثَّانِيَالوَحدَةُ ال
  



 

 

  احلِوارُ

  حَديقَةُ احلَيَوان

فا أَمامَ أقْفاصِ الفيلِ ما تَوَقَّهُإنَّ .ةٍمَعْلُوماتٍ کَثيرَهِيَ تُريدُ أنْ تَحْصُلَ عَلَی . ةِ احلَيَوانِحَديقَ دُها يفأنوارُ و والِ

 .ماسِيحِ وحَوضِ األمساكِوالزَّرافَةِ والتَّ

  أنواعٌ؟ ماسيحِل لِلتَّهَ :أنوار

  . التَّماسيحِ بَيوضَةٌ لُّکُ. مِرِيکِيُّواأل اإلفْرِيقيُّ :ماسيحِنالِكَ نَوعانِ مِنَ التَّم، هُعَنَ: الوالد

  !األسْماكَ هِذِمَلَ هَأجْ ما: أنوار

  .سِفُّنَةُ التَّيَّيشومِخَ ،بارِدَةُ الدَّمِ ،ةٌيَّمائِ  بَلَی، األمساكُ حَيَواناتٌ: الوالد

  ؟املاءِ األمساكُ يف كُّرتَتَحَّ يفَکَ: أنوار

  .الزَّعانِِفِجاهَها بِفَضلِ تِّاِوتَجِدُ  ،آخَرَ یبٍ إلَإنّها تُحَرِّكُ ذَيْلَها مِن جانِ: الوالد

  .وأطْوَلُها عُنُقاً ،وأسْرَعُها ،الزَّرافَةُ أطْوَلُ احلَيَواناتِ! لَی خَلْقِهِبحانَ اهللاِ عَسُ ،... آه: أنوار

  .بوناتِ املُجْتَرّاتِإنّها مِنَ اللَّ. ونَ ماءٍأجَلْ، وتَعيشُ الزّرافَةُ طويالً دُ: الوالد

  .بوناتِ العاشِبَةِمُ اللَّهو أضْخَ .الفيلِ یإلَ اُنْظُرْ أيب: أنوار

       بِهِ املاءَ فِي ويَمْتَصُّ ،عامَالطَّ هِيَجْمَعُ بِ ؛عَدِّدُ األغراضِةِـ أنْفٌ طَويلٌ مُتَاحلَقيَق ـ يف وخُرْطُومُهُ ،أکيد: الوالد

  .دِبَرُّسمِ لِلتَّعَلَى اجلِ أوْ يَدْفُقُهُ ،رْبِلِلشُّ الفَمِ

  
    االستعمال  عابيرُماتٌ وتَلِکَ

  لَیتَحصُلُ عَ

  تَوَقَّفَ

  خَيْشومٌ 

  

  تَکْتَسِبُ ←مالٍ کثيرٍ یلَوَتَحْصُلُ عَ ،إنَّكَ تَعْمَلُ کثيراً

  مَکَثَ، لَبِثَ ←ةُ أمامَ املَدْرَسَةِارَفَتِ السَّيّتَوَقَّ

 ١٦بُقْوهو الثَّ(أعْلَی أنْفِي  ←الزُّکامُ خَيْشومي ١٥سَدَّ ـ۱

  .)ذي يُوصِلُ األنفَ بالْفَمِالَّ

  یلَاحلُصُولُ عَ :مص

  فٌتَوَقُّ: مص

  خَياشِيم :ج

  

                                                 
  .بست: سَدَّ. ١٥
 .سوراخ، منفذ: ثَقب. ١٦
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  بارِدَةُ الدَّمِ 

  كُتَتَحرَّ

  ذَيْلٌ 

  

  كُتُحَرِّ

  جاهٌتِّاِ

  أطْوَلُها عُنُقاً

  

  بوناتاللَّ

  أضْخَمُ 

  العاشِبات

  يَمْتَصُّ

  يَدْفُقُ 

  بَرُّد التَّ

  مُجْتَرّاتٌ

  .التَّنَفُّسِ يُّومِفَهُوَ خَيْشُ ؛كُ يَتَنَفَّسُ باخلَيشومِـ السَّم۲َ

  ةُ الدَّمِئَهادِ ←ةٍولَسُهُتَغْضَبُ بِ وال ،الدَّمِبارِدَةُ  مُعَلّمَيت

  تَتَوَقَّفُ ≠ صفهانَإةُ إلَی ارَيّكُ السَّرَّتَی تَتَحَمَ

  ءٍيْشَ ذَنَبٌ، آخِرُ کُلِّ ←لِلْکَلبِ واحلِصانِ والثَّعْلَبِ ذَيْلٌـ ۱

  .ذَيلٌ العَروسِ باسِلِلِـ ۲

  .م تُحَرِّكُ يَدَها لَدَی الوَداعِريَمَ

  القِبْلَةِةُ جِهَ ←هذا املَبنَی؟ جاهُ القِبْلَةِ يفاِتِّأينَ 

ةُ عُنُقُها أطْوَلُ رافَالزَّ ←لُ احلَيَواناتِ عُنُقاًوَةُ أطْالزَّرافَ

  ةِسبَبِالنِّ

  ١٧ويلٌطَ ؛خرَیتِ األناإلَی احلَيَوا

   .تَبيضُ تَلِدُ وال=  يّاتثَدْيِ ←اللَّبوناتِ ةُ مِنَرَقَالبَ

  "خيمضَ"ـلِ فضيلِأفْعَلُ التَّ ←كَلِأضْخَمُ مِن ذَهذا الکتابُ 

  ١٨.باتاتِ واألعْشابَتأکُلُ النَّ يتاحلَيَواناتُ الَّ

  .يَشْرَبُ ←وتٍ عالٍصَصُّ املاءَ بِمتَفلُ يَهذا الطِّ

  ١٩يَرُشُّ=  يَسْکُبُ= يَصُبُّ  ←الزَّرعِ املُزارِعُ يَدْفُقُ املاءَ يف

   .أغْتَسِلُ ←دَالنَّهرِ ألتَبَرَّ دَخَلْتُ يف

  .ةًيَثانِ ٢٠بَطْنِهِ لِمَضْغِهِ نْعامَهُ مِيدُ طَيُعِ ←رٌّالبَقَرُ حَيَوانٌ مُجْتَ

  

  يَّةُ املِزاجِعَصَبِ ≠

  كٌ تَحَرُّ: مص

  أَذْيال  :ج

  

  تَحريكٌ :مص

  جاهاتاِتِّ :ج

  

  

  

  ضَخامَةٌ :مص

  

  صاصٌاِمتِ :مص

  دَفْقٌ: مص

  تَبَرُّدٌ: مص

  

  

                                                 
 .أطْوَلُ: أفعَلُ التَّفضيلِ ←طَويلٌ. ١٧
  .گياهان: أعشاب. ١٨
  .ريزد می: يَرُشُّيَدْفُقُ، يَصُبُّ، يَسْکُبُ، . ١٩
  .جويدن: مَضغ. ٢٠
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  لُاألوَّ دريبُالتّ

  . أطَأمِ اخلَ حيحَ يِّنُ الصَّأعَ)لفأ

    .املاءِ ونَ شُرِْبِويالً دُقاءَ طَحَمَّلُ البَتَـ الزَّرافَةُ ت۱َ

   .ذَيْلِهِ حريكِرَّكُ السَّمَكُ بِفَضلِ تَحَتَـ ي۲َ

   .ـ السَّمَكُ مِنَ املُجْتَرّات۳ِ

  . مِنَ العاشِباتِةُ ـ الزّراف۴َ

  . عِارِالشّ ةٍ يفثيرَعلوماتٍ کَلَی مَنسانُ يَحْصُلُ عَـ اإل۵

  . های أجسادِلَيَدْفُقُ املاءَ عَ ماسيحِالتَّ ـ کُل۶ُّ

  

  .ةَحيحَةَ الصَّأ وأختارُ اإلجابَأقرَ)ب

  .كَمسااأل ...........ـ ما أجْمَلَ ۱

  ؤالءِهَ )ج                هِذِهَ)ب            كَلِذَ)لفأ

   .احلَيَواناتِ... ........ةُ رافَالزَّـ ۲

  أطْوَلُ) ويلٌ             جطَ)ب           رُأقصَ)لفأ

  .هِدِسَاملاءَ لِغَسْلِ جَ....... .... وانِيَاحلَ ةِديقَحَ الفيلُ يف ـ۳

  لف و بأ)ج  يَدْفُقُ          )ب           يَصُبُّ)لفأ

  

  .احلِوارِ بَ ما وَرَدَ يفةِ حَسَيَالِةِ التّلَاألسئِ نِأجيبُ عَ)ج

  ؟ماسيحِأنواعُ التَّ يَـ ما ه۱ِ

  ها؟دُو والِ تْ أنوارُقَّفَـ أينَ تَو۲َ

  ؟املاءِ يف كِمساةُ األکَرَتَتِمُّ حَ يفَـ ک۳َ

  ماً؟رافَةُ تَشْرَبُ املاءَ دائِالزَّ لِهَ ـ۴

  ؟ةُ اخلُرطومِدَـ ما فائ۵ِ

  هُ؟ذي تُحِبُّالَّ ـ ما هو احلَيَوان۶ُ
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  صُّالنَّ

  ورُيُالطُّ

  .)۸۶۰۰( مِئَةِ نَوْعٍ مِنَ الطُّيورِةُ آالفٍ وَسِتُّيَناكَ مثانِهُ    

ال  ةِ والبِطْريقِعامَوالقَليلُ مِنها کالنَّ ،يَرانِلطَّلِ نِيْمُعْظَمُها اجلَناحَ ويَسْتَخْدِمُ ،يورُ مجيعهُا هلا أجْنِحَةٌالطّ    

  .الطَّيَرانَسْتَطيعُ يَ

  .العَدْوِ والنَّعامَةُ تَسْتَعينُ بِهِما يف ،ةِالسِّباحَ عينُ بِجَناحَيْهِ يفالبِطْريقُ يَستَ عَلَی سَبيلِ املثالِ    

  .بَيوضَةٌ يورِالطُّمُعظَمُ وَ ،غِذاءَهُ هِمِنقارٌ يَلْتَقِطُ بِ طائرٍ لِکُلِّ. الغِذاءِ یتَحتاجُ إلَ واناتِيورُ کَباقِي احلَيَوالطّ    

  .ةِ أجسادِهافاظِ بِحَرارَيُساعِدُها عَلَی االِحتِ لطّيورِلِ يشيُّالکِساءُ الرِّ    

  يورُ؟أکُلُ الطّماذا تَ    

الً الغُرابُ مَثَ). ةً الحِمَةًيَّنَباتِ أيْ(أو قارِتَةً  ،أو الحِمَةً ،ةًونُ نَباتِيَّکُد تَاألخرَی قَ احلَيَواناتِ سائِرِيورُ کَالطّ    

  .يدانَ والبَيْضَ وصِغارَ احلَيَواناتِکَما يَأکُلُ الدِّ ،ةِيَّمارِ والبُذُورِ النَّباتِيَقْتاتُ بِالثِّ وَفَهُ ؛تَةِيورِ القارِمِنَ الطُّ

  

  االستعمال  عابيرُماتٌ وتَلِکَ
  

  

  مُعْظَمٌ

  طَيَرانٌ

  طيورٌ 

  بيلِ املثالِ ی سَلَعَ

  

  )عينُيَستَ(عانَ ستَاِ

  

  الکِساء 

  الرّيش

  ثَرأکْ ←؟لفيزيونِكَ أمامَ التّلِماذا تُتْلِفُ مُعْظَمَ وَقْتِ

  .رانِيَشَرِکَةِ الطَّ يَعْمَلُ يف يٌّـ عل۲ .يَرانَونَ الطَّبُّـ األطفالُ يُح۱ِ

  .يورِالطّ ةٌ مِنَفَلِأنواعٌ خمتَ ناكَهُ

مريم، فاطمة، سُعاد  :عَلَی سَبيلِ املِثال ؛ناتِبَةٌ لِلْناكَ أمساءٌ کَثيرَهُ

  مثالً ← ...و

  تَسْتَعْمِلُ  ←ـ تَستَعينُ بالفُرشاةِ لِتَنظيفِ أسْنانِك۱َ

  عينُكَنَستَ ←ـ إيّاكَ نَسْتعين۲ُ

  باس، ثَوْب لِ ←الصَّيفِ اً يفيّدي کِساءً قُطْنِيَلبَسُ والِ

  .ما يَکْسُو الطَّيْرَ ←يشُ الغُرابِ أسْوَدُرِ

  

  أقَلّ: ضدّ

  

  طَيْر :مفرد

  

  

  سْتِعانَةاِ :مص

  

  أکْسِيَة :ج

  ياشرِ :ج



۲۶  

Mokaleme(2) 86-87 V. 02    http://vu.hadith.ac.ir 

  )يَحْتَفِظُ(اِحْتَفَظَ 

  قارِتَةٌ

  بَذرٌ 

   واناتِيَاحلَ صِغارُ

  )يَقتاتُ(اِقتاتَ 

  .يهالَحافِظْ عَ ←تَشْتَريها يتةِ الّبِ اجلَميلَاِحْتَفِظْ بِالکُتُ

  .باتاتِ واحلَيَواناتِ األخرَیکُلُ النَّأتَ يَةُ هِتَاحلَيَواناتُ القارِ

   .ألرضِحُ يف االفَالّ ذي يَزْرَعُهُالّ احلَبُّ ←حُ بَذْرَ القَمْحِزَرَعَ الفَالّ

  لِلْحَيَواناتِ األوالدُ الصِّغارُ ←واناتِأحِبُّ صِغارَ احلَيَ

  .أکَلَ ←اِقْتاتَ الکَلبُ لَحماً لَذيذاً 

  اِحتفاظ  :مص

  

  بُذور : ج

  

  اِقتيات: مص

  

  اينالثّ دريبُالتّ

  . أطَأمِ اخلَ حيحَ يِّنُ الصَّأعَ)لفأ

  . ةُ آالفٍ وسَبْعُمِئَةِِ نَوعٍ مِنَ الطُّيورِيَـ هُناكَ ثَمان۱ِ

  . هايورُ تَطيرُ کُلَّـ الط۲ُّ

   .الطّيورِ بَيوضٌ جَميعُـ ۳

    .ـ الرّيشُ يُحافِظُ عَلَی حَرارَةِ أجْسادِ الطّيور۴ِ

    . يدانَ والبَيضَـ الغُرابُ يَتَناوَلُ الد۵ِّ

  . يَطيرُ وَمِنَ الطُّيورِ وَهُـ البِطْريقُ ۶

  

  .النَّصِّ دَ يفبَ ما وَرَةِ حَسَيَالِةِ التّلَاألسئِ نِأجيبُ عَ)ب

  دَی الطّيورِ؟لَ ةُ الکِساءِ الرّيشيِّدَـ ما فائ۱ِ

  حمَ؟ل هُناكَ طائرٌ يَقْتاتُ اللَّـ ه۲َ

  ةِ؟بيعَالطَّ يورِ يفدُ الطّدَم عَـ ک۳َ

  مِن جَناحَيْها؟ يفَ تَستَفيدُ النَّعامَةُـ ک۴َ

  ل لِلطُّيورِ فَمٌ؟ـ ه۵َ

  ةِ أجسادِها؟فاظِ بِحَرارَلَی االِحتِتُراقِبُ الطُّيورُ عَ يفَـ ک۶َ
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  .الطُّيورِ البَيوضَةِ ذْکُرْ أمساءَ بَعْضِاُ ـ۷

  

  .ةَيَأکْمِلُ اجلُمَلَ التّالِ)ج

  .السِّباحَةِ جَناحَيْهِ يف .............ـ البِطريقُ يَستَعينُ ۱

  ـبِ) ـ              جلِ)ب   ی          عَلَ)لفأ

  .ةِ أجسادِهافاظِ بِحَرارَحتِعَلَی االِ. ............يورِ لِلطّ ـ الکِساءُ الرّيشي۲ُّ

  تُساِعدُها ) ج         يُساعِدُها  )تُساعِدُه        ب)لفأ

  . ............يورِ الطّ ـ الغُرابُ مِن۳َ

  يَّةِباتِالنَّ)قارِتَةِ           جال)ب      الحِمَةِ    )لفأ

  . ............ ـ تَعيشُ الزَّرَافَةُ طويالً دون۴َ

  ماءٍ)ج     ماءٌ         )ماءً            ب)لفأ

  .ةٍثيرَعَلَی مَعلوماتٍ کَ............. ـ أنوار تُريدُ أنْ ۵

  تَحْصُلَ)يَحْصُلَ             ج)احلصولَ          ب)لفأ

  .ةً بَعْدَ بَلْعِهايَثانِ عامَتَمْضَغُ الطَّ يتالّ احلَيَواناتِ مِنَ............. ـ ۶

  حِماتالالّ)ج          املُجْتَرّات)اللَّبونات      ب)لفأ

  ... .   کِن الضَّفادِعُ حَيَواناتٌةٌ ولَيَّـ األمساكُ حَيَواناتٌ مائ۷ِ

   ةٌمائِيَّ)ج         ٢١بَرْمائِيَّةٌ)ب          يَّةٌبَرِّ)لفأ

  .يورُ تَصِلُ إلَی مَقْصَدِهاالطّ.............. ـ بِفَضْلِ ۸

  لزَّعائِفِ)ج     لعُيونِ      )ب  اجلَناحَينِ     )لفأ

  

                                                 
 .دوزيست: بَرْمائِيَّة. ٢١
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  .نْتَبِهُأو أقْرَأ
  )إمجاعاً ،يُجْمِعُ ،أجْمَعَ( ؛)تَجَمُّعاً ،يَتَجَمَّعُ ،تَجَمَّعَ( ؛)ماعاًاِجتِ ،يَجتَمِعُ ،اِجْتَمَعَ( ؛)اًعجَمْ ،يَجْمَعُ ،جَمَعَ(

  ) اِجتماعٌ :مص. (حانِمتِفَاجْتَمَعَتْ أوراقُ االِ) جَمْعٌ :مص( ،حانِمتِلِّمُ أوراقَ االِجَمَعَ املُعَ •

  .باتُالِفَاجْتَمعَتِ الطّ ،باتِالِجَمَعتِ املُديرَةُ الطّ •

  ) اِجتماعٌ= تَجَمُّعٌ  :مص. (کثيرٌ عَ مَبْلَغٌفَتَجَمَّ ،جَمَعَ النّاسُ مَبلَغاً کَثيراً •

  )إمجاعٌ :مص. (ى هذا املَوضوعِلَم عَتَّفَقَ رَأيُهُاِ ←.أجْمَعَ العُلَماءُ عَلَى هذا املَوضُوعِ •

  

  )تَحَرُّكاً ،يَتَحَرَّكُ ،تَحَرَّكَ( ؛)تَحريكاً ،يُحَرِّكُ ،حَرَّكَ(

  )كٌتَحَرُّ: مص. (يَتَحَرَّكُ بِيَدِ أمّيفَالطَّعامُ ) تَحْريكٌ :مص( ،ي تُحَرِّكُ الطَّعامَ عَلَی النّارِأمّ •

  .ةُ تَحَرَّکَتْ وَذَهَبَتْارَفَالسَّيّ ،ارَةَ وَذَهَبَحَرَّكَ السّائِقُ السَّيّ •

   ٢٢نَه﴾آوقُرْ إنَّ عَلَينا جَمْعَهُ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسانَكَ ﴿ال تُحَرِّكْْ بِهِ •

  

  ةٌ يف القَواعِدِظرَنَ

  املُضافُ وَالْمُضافُ إلَيه

يُسَمَّى األوَّلُ . لِيُعَرَّفَ بِه يالثّانِ یلُ مِنهما إلَيُضافُ األوَّ ،ثنَيْنِناكَ بَعْضُ األمساءِ تَتَرَكَّبُ مِنْ اِمسَيْنِ اِـ ه۱ُ

  .املُضافَ إلَيه ی الثّاينمَّوَيُسَ املُضافَ

  .الکَالمِ يف وْقِعِهِبِحَسَبِ مَ ونَ مَرفُوعاً أوْ مَنْصوباً أوْ مَجْروراًـ املُضافُ يُمکِنُ أنْ يَک۲ُ

  ".کتابُهُ ":ضَميراً مُتَّصِالً؛ مِثلُ ونَ املُضافُ إليهِـ يُمکِنُ أنْ يَک۳ُ

 إالّ ،"تِلميذُ اجلامِعَةِ"و" بابُ املَدرَسَةِ": الکَسْرَةُ؛ حنوُ وَعَالمَةُ جَرِّهِ ،دائِماً مَجْروراً کونُ املُضافُ إليهِـ ي۴َ

  ".لميذُهاتِ"و" بابُهُ": إذا کانَ ضَميراً؛ مِثلُ

  :؛ حنوُ"الياءُ"أو  "فُلِاأل"وَتَبْقَی  "النّونُ" تُحْذَفُ مِنهُ ،ـ إذا أضيفَ املُثَنَّی۵

  .وَصَلَ قائِدا الطّائِرَةِ ←الطّائِرة+ وَصَلَ القائِدانِ •

                                                 
  .۱۷و۱۶/ قيامت. ٢٢
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  )بِوالِدَيَّ ←ي+ بِوالِدَيْنِ: أصلُها( .يَّاِفْتَخَرْتُ بِوالِدَ •

  :؛ حنوُ"الياءُ"أو  "الواوُ"أيضاً وتَبْقَی  "ونُالنّ" تُحْذَفُ مِنهُ ،املُذَکَّرِ السّالِمِ ـ وَإذا أضِيْفَ جَمْع۶ُ

  )سَةاملَدرَ+ لِّمونَمُعَ: أصلُها. (سافَرَ مُعَلِّمُو املَدرَسَةِ  •

  )احلِساب+ لِّمِينَمُعَ: أصُلها. (لِّمِي احلِسابِمَرَرْتُ بِمُعَ •

  

  )وَاملَنْعُوتُ النَّعْتُ(فَةُ وَاملَوصُوفُ الصِّ

  .أو لَوناً مِن ألوانِهِ ،أو حَالَةً مِن حاالتِهِ ،کالً مِن أشکالِهِوتُبَيِّنُ شَ ،سمَمَةٌ تَصِفُ االِةُ کَلِفَـ الص۱ِّ

  .االسمَ املَوصوفَی ـ االسمُ الَّذي يَجِيءُ قَبْلَ الصِّفَةِ يُسَم۲َّ

  :يف ـ تَتْبَعُ الصِّفَةُ املَوصوف۳َ

  :مثلُ ؛)الرَّفْعِ والنَّصبِ واجلَّرِّ(اإلعْرابِ  )لفأ

  حٍ نَشيطٍ فَالّ ؛حاً نَشيطاًفَالّ  ؛حٌ نَشيطٌفَالّ

  :؛ مثلُالتَّذکيرِ والتَّأنيثِ )ب

  تِلميذَةٌ مُمتازَةٌ ؛ تِلميذٌ مُمتازٌ

  :؛ مثلُاإلفرادِ والتَّثنيَةِ واجلَمعِ )ج

   رونَماهِ ادونَصيّ ؛ادانِ ماهِرانِصَيّ ؛صَيّادٌ ماهرٌ

  :؛ مثلُعريفِ والتَّنکيرِالتّ )د

  ماهِرٌ مُعَلِّمٌ ؛املُعلِّمُ املاهِرُ

  :؛ حنوُصِفَتُهُ مُفرَدَةٌ مُؤنَّثَةٌ) ما سِوَی اإلنسانِ(غيرِ العاقِلِ معُ لِاجلَ :نبيهتَ

  املَالبِسُ الکَبيرَةُ ؛ةُغيرَالطُّيورُ الصَّ؛ ةُاملَناظِرُ اجلَميلَ



۳۰  

Mokaleme(2) 86-87 V. 02    http://vu.hadith.ac.ir 

  تَدريبات

  لُوَّدريبُ األالتّ

  .کما يف املِثالِ ستَبدِلُأ

  )األمساء/ اِمسانِ. (هُنالِكَ نَوْعانِ مِنَ التَّماسيحِ :مثال

  .األمساءِ مسانِ مِنَاِ هُنالِكَ :اإلجابة

  ← )السَّيّارات/ سَيّارتانِ(ـ ۱

  ← )الوَجَبات/ وَجْبَتانِ(ـ ۲

  ← )الطُّالب/ طالبانِ(ـ ۳

  ← )احلَيَوانات/ حَيَوان(ـ ۴

  ← )اماأليّ/ يومٌ(ـ ۵

  

  ايندريبُ الثّالتّ

  .ةِاإلشارَ أمساءِ عمالِستِاِ ندَعِ نْتَبِهُأو ،کما يف املثالِ لُبدِستَأ

  ) اراتيّالسّ/ ريعٌسَ! (األمساكَ هِذِما أجْمَلَ هَ :مثال

  ! اراتِيّما أسْرَعَ هذه السّ :اإلجابة

  ← )راتشَاحلَ/ بيحٌقَ(ـ ۱

  ← )األمَّهات/ ةٌحَبيبَ(ـ ۲

  ← )جالالرِّ/ غَضَبٌ(ـ ۳

  ← )البَنات/ نَشيطٌ(ـ ۴

  ← )فالتالطِّ/ جَميلٌ(ـ ۵

  

  ثُالِالثّ دريبُالتَّ

  .مُستَعِيناً بِما وَرَدَ بَيْنَ القَوسَيْنِ سْتَبْدِلُأ
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  ) دإلَی املَسجِ/ تَذهبُ. (تُريدُ أنْ تَحْصُلَ عَلَی مَعلوماتٍ کَثيرةٍ: مثال

  .إلَی املَسْجِدِريدُ أن تَذهَبَ تُ: اإلجابة

  ← )املَالبِس/ تَغْسِلُ(ـ ۱

  ← )بَعضُ اهلَدايا/ تَشتَري(ـ ۲

  ← )أثاثُ املرتلِ/ تُحَرِّكُ(ـ ۳

  ← )إلَی إصفهان/ تَتَحَرَّكُ(ـ ۴

  ← )القَهوَة/ تَمْتَصُّ(ـ ۵

  ← )الفُلْفُلُ يف الطَّعامِ/ تَسْتَخْدِمُ(ـ ۶

  

  عُابِالرّ دريبُالتّ

  . السَّبَبَ ذْکُرُأو ،ةَلَاجلُم حِّحُصَأ وَ ،عَنِ اخلَطَأ بْحَثُأ

  .الطَّعامَ واملاءَ ـ الفيلُ يَجْتَمِعُ خبُرطومِه۱ِ

  .ـ هُنالِكَ سَيّارَتَينِ جَديدَتانِ يف العالَم۲ِ

  .ـ الغُرابُ کَباقِي الطُّيورِ واحلَيَواناتِ يَحْتاجُ عَلَى الطَّعام۳ِ

  .تحانِمـ يَجْمَعُ املُدَرِّسونَ عَلَی يَوْمِ اال۴ِ

  .العاشِباتِ وَالقِطَّةُ مِنَ ،بوناتِلبُ مِنَ اللَّـ الک۵َ

  .األغراضِ ةُعَدِّدَمُتَ هُومُرطُلَی الفيلِ؛ خُعَرْ ـ اُنْظ۶ُ

  

  سُاخلامِ دريبُالتّ

  .ةَ کَما يف املثالِيَالِاجلُمَلَ التّ حَوِّلُأ

  .يتُ نَظيفٌالبَ :مثال

  !يتَما أنْظَفَ البَ :جابةاإل

  ← .ةٌريعَارةُ سَيّـ الس۱ّ
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  ← .دُ صادِقٌـ الوَل۲َ

  ← .ةٌريبَقَ ـ مَدْرَسَيت۳

  ← .ـ صَديقي وَفِي۴ٌّ

  ← .ـ مَدْرَسَتُنا واسِعَة۵ٌ

  ← .ـ حَديقَتُنا جَميلَة۶ٌ

  

  سُادِدريبُ السّالتّ

  .کما يف املثالِ لُبدِستَأ

  ) ارَةيّالسّ/ يٌّعَلِ. (الطُّيورُ تَحتاجُ إلَی الغِذاءِ :مثال

  .ارَةِيَحتاجُ إلَی السَّيّيٌّ عل :اإلجابة

  ← )الغِذاء/ اإلنسانُ(ـ ۱

  ← )باللَّعِ/ األطفالُ(ـ ۲

  ← )املراقَبَة/ الکِالبُ(ـ ۳

  ← )هاتاألُمَّ/ الصِّغارُ(ـ ۴

  ← )املدرَسَة/ البَناتُ(ـ ۵

  

  عُابِدريبُ السّالتّ

  .کما يف املثالِ واملُضافِ إليهِةَ إلَی املُضافِ يَّرکيباتِ الوَصفِالتّ هِذِأغَيِّرُ هَ

  کُرَةُ األرْضِ ←ضِيَّةُالکُرَةُ األرْ :مثال

   ←يّاتُباتُ اجلامِعِالِـ الط۱ّ

   ←الفِلَسْطيينُّ ٢٣ـ الشَّعب۲ُ

   ←يَّةُجتِماعِـ العُلومُ اال۳ِ

                                                 
 . ملّت، مردم:شَعب. ٢٣
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   ←ئيسُ اإليراينُّـ الر۴َّ

   ←يّونَـ مُسلِمونَ لُبنان۵ِ

   ←ةُيَّيَوِـ البُلْدانُ اآلس۶ِ

  

  نُامِالثّ دريبُالتّ

  .ةِيَالِيف العِباراتِ التّ واملُضافِ واملُضافِ إليهِ ؛ةِ واملَوصوفِينَ الصِّفَبَ مَيِّزُأ

   ←اينفُّ الثّـ الص۱َّ

   ←٢٤سُ اخلُربَاءـ مَجل۲ِ

    ←يورُ البَيوضَةُـ الط۳ّ

   ←ـ أجسادُها۴

    ←ـ مُعْظَمُ الناس۵

   ←ـ احلَيَواناتُ األخرَی۶

   ←٢٥اجلَيْشـ قائِدُ ۷

   ←نَواتُ القادِمَةُـ الس۸َّ

     ←ـ أَنْفٌ طويل۹ٌ

   ←علَبِـ ذَنَبُ الث۱۰َّ

  

  عُاسِالتّ دريبُالتَّ

  .ةٍماتِ يف جُمَلٍ مُفيدَلِالکَ هِذِأسْتَعْمِلُ هَ

  ←األمساكُ :مثال

  .ولَها أنواعٌ ،ةٌيَّاألمساكُ حَيَواناتٌ بَحْرِ :اإلجابة

  ←ـ يَسْتَقْبِل۱ُ
                                                 

  . جملس خربگان: مَجلِسُ اخلُبَراءِ. ٢٤
  . فرماندۀ ارتش: قائِدُ اجلَيشِ. ٢٥
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  ←ـ نَصُب۲ُّ

  ← )بَيُوضَةٌ(ـ بَيُوضٌ ۳

  ←ـ مُساعَدَة۴ٌ

  ←ـ الرّيش۵ُ

  ←ـ أنْهار۶ٌ

  

  دريبُ العاشِرُالتّ

  .ماتِلِالکَ أعَيِّنُ جَمْعَ أو مُفرَدَ هذهِ

   ←ذِئبٌ

   ←کِالبٌ

   ←طَيْرٌ

   ←ذَيلٌ

   ←بَذرٌ

   ←صَغيرٌ

   ←أرانِب

   ←حَميرٌ

   ←دَهْرٌ

   ←تُجّارٌ

  

  دريبُ احلاديَ عَشَرَ التّ

  .ماتِ لِتُصْبِحَ جُمَالً مُفيدَةًلِرَتِّبُ الکَأ

  ← )األرضِ/ يف/ ةُالنَّملَ/ تَعيشُ/ حَيَوانٌ/ صَغيرٌ(ـ ۱

  ← )يورِالطّ/ ناكَهُ/ بعضُ/ حِمَةالالّ(ـ ۲



 ۳۵    جلسه دوم/ )۲(مکالمه عربی 

Mokaleme(2) 86-87 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

   ← )لِـ/ اِسْتَخْدَمَتْ/ نظيفِتّال/ الفُرشاةَ/ مريم/ ها(ـ ۳

  ← / !)ذِهِهَ/ األزهارَ/ ما/ أطْيَبَ(ـ ۴

  

  عَشَرَ يَانِالثّ دريبُالتّ

  .ةِيَّبِلَی العَرَإةَ يَماتِ والعِباراتِ التّالِلِالکَ تَرْجِمُأ

  ← !ـ ار چه زيباست۱

  ← .روند ـ اين سگها به باغ وحش می۲

  ← .اند ـ دوشيزگان ايرانی با حجاب۳

  ← .خوانند ـ دوشيزگان ايران درس می۴

  

  غيرٌمٌ صَعجَمُ

  هور الشُّ

  معادل تقريبی  روز  معادل عربی  )عربی( ميالدی  )فارسى( ميالدی

  ژانويه

  فوريه

  مارس

  آوريل

  مه

  ژوئن

  ژوئيه

  وتاست، وآگ

  سپتامرب

  اکترب

  يَنايِر

  فِبْرايِر

  مارْس

  بْريلإ

  مايو

  يُونيو

  يوليو/ جُوالي

  غُسْطُسأ

  مْبِرسِبْتَ

  روبِکْتُأ

  اينکانون الثّ

  شُباط

  آذار

  نِيسان

  أيّار

  حَزيران

  وزتَمُّ

  آب

  يُْلولأ

  تِشْرينُ األوّل

۳۱  

۲۹  

۳۱  

۳۰  

۳۱  

۳۰  

۳۱  

۳۱  

۳۰  

۳۱  

  من

  اسفند

  فروردين

  ارديبهشت

  خرداد

  تير

  مرداد

  شهريور

  مهر

  آبان
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  نوامرب

  دسامرب

  رنوفَمْبِ

  رمْبِديسَ

  اينتِشرينُ الثّ

  کانونُ األوَّل

۳۰  

۳۱  

  آذر

  دی

  

  



 

 

  
  
  
  
  

  الوَحدَةُ الثّالِثةُ

  



 

 

  احلِوارُ

  فُصولُ السَّنَةِ

  مَنْ يَذْکُرُها؟. کما تَعْرِفونَ هُناكَ أرْبَعَةُ فُصولٍ يف السَّنَةِ: املُدَرِّسَة

  .إنَّها الرَّبيعُ، الصَّيفُ، اخلَريفُ والشِّتاءُ: أنوار

  تاءِ؟شُکراً يا أنوارُ، دَوْرُكَ اآلنَ يا سَعيدُ، کَيفَ الطَّقْسُ يف الصَّيفِ والشِّ  :املُدَرِّسَة

  .تَرْتَفِعُ دَرَجاتُ احلَرارَةِ يف الصَّيفِ، فَالصَّيفُ حارٌّ؛ وَتَنْخَفِضُ يف الشِّتاءِ، فَالشِّتاءُ بارِدٌ: سعيد

  فَکيفَ اجلَوُّ يف الرَّبيعِ وَاخلَريفِ؟: املُدَرّسَة

  .الرَّبيعُ واخلَريفُ مُعْتَدِالنِ: الطّالّب

  الفُصُولِ؟إذَنْ ما أحَرُّ : املُدَرّسَة

  .الصَّيفُ: الطّالّب

  وما أبرَدُ الفُصولِ؟  :املُدرّسة

  .الشِّتاءُ   :الطّالّب

  يا مسيرةُ، کَيفَ کانَ اجلَوُّ أمْسِ؟: املُدَرّسة

  .کان اجلَوُّ أمسِ مُشْمِساً وأصْبَحَ اليَومَ مُمْطِراً  : مسيرة

  يا سعيدُ ما فَصلُكَ املُفََضَّلُ؟: املُدرّسَة

  .يا سَيِّدَيت؛ ألنَّ املَدارِسَ تَنْتَهي الصَّيفُ: سعيد
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    االستعمال  :کلماتٌ وَتَعابيرُ

  اِرتِفاع :مص  تَعْلُو ←. تَرْتَفِعُ الطّائِرَةُ يف اجلَوِّ  تَرْتَفِعُ

  تَرتَفِعُ؛ :ضدّها  . تَهْبِطُ بَعْدَ اِرتِفاعٍ← . يف اللّيلِ تَنخَفِضُ دَرَجَةُ احلَرارَةِ  تَنْخَفِضُ

   تَزْدَادُ

  أبْرَدُ :ضدّها  .الصَّيفُ يف أهوازَ أحَرُّ مِن طَهرانَ  أحَرُّ

    .الشَّمسُ يف السَّماء← . مُعْظَمُ األيّامِ يف الصَّيفِ مُشْمِسٌ  ٢٦مُشْمِسٌ

تَمْطُرُ السَّماءُ؛ تُرسِلُ السَّماءُ  ←. مُعْظَمُ األيّامِ فی اخلَريفِ مُمْطرٌ  مُمْطِرٌ

  .املَطَرَ

  

  

  

  :التّدريبُ األوّلُ

  .أعَيِّنُ الصَّحيحَ أوِ اخلَطَأ) ألف

     .ـ هناكَ أربَعَةُ فُصولٍ يف العام۱ِ

      .ـ الرَّبيعُ مُعتَدِلٌ وَأبرَدُ مِنَ الصَّيف۲ِ

     .ـ اخلَريفُ يَأيت بعدَ الشِّتاء۳ِ

     .طُ الثُّلوجُـ الشِّتاءُ بارِدٌ وَفيه تَتَساق۴َ

    .سَةِاملَدرَ یألنَّهُ ال يَذْهَبُ إلَ ؛ـ سعيدٌ يُحِبُّ الصَّيْف۵َ

     .ـ تَنْخََفِضُ دَرَجَةُ احلَرارَةِ يف اخلَريف۶ِ

  

  .أقرَأ وأخْتارُ اإلجابَةَ الصَّحيحةَ) ب

          .الفصولِ.......... ـ الشّتاءُ ۱

                                                 
 ). آمسان ابرى(مساءٌ فيها غُيُومٌ  :سَماءٌ مُغَيِّمَةٌ ←مُغَيِّمٌ. ٢٦
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  بُرودَةُ) ج    أبرَدُ) ب  بارِدُ) ألف

 .......... ومُن اليَإذَ ،اًدّحارٌّ جِ ـ اجلو۲ُّ

 مُشْمِسٌ) ج    مٌمُغَيِّ) ب  مُمْطِرٌ) ألف

   .يف الصَّيفِ...... ...اخلَريفِ و سُ يفاملَدارِ...... ...ـ ۳

  بَدَأ ـ اِنتَهَی) ج     تَنْتَهي ـ تَبْدَأ)ب  تَبْدَأ ـ تَنْتَهي) ألف

  

  .بَ ما وَرَدَ يف احلِوارةِ حَسَيَأجيبُ عَنِ األسئِلَةِ التّالِ) ج

 ؟النِدِالفَصْالنِ املُُعتَـ ما مها ۱

     الصَّيفَ؟ ٢٧ذي يَليـ ما هو الفَصْلُ ال۲ّ

     ـ مَتَی يَتَساقَطُ الثَّلْجُ؟۳

     صلُ املُمْطِرُ؟ـ ما هُوَ الف۴َ

     يفَ؟ـ ملاذا يُحِبُّ سعيدٌ فَصلَ الص۵َّ

     صولِ يف احلِوارِ؟کَرَتْ أمساءَ الفُـ مَن ذ۶َ

  

  النَّصُّ

  بَلَدُنا العَزيزُ

ومِنَ الغَربِ تُرکيا  ،)قزوينَ( يَحُدُّها مِنَ الشَّمالِ رُوسيا وبَحْرُ خَزَرَ. تَقَعُ إيرانُ يف اجلَنوبِ الغَريبِّ مِنْ آسيا    

العاصِمَةُ طَهرانُ . ومِنَ الشَّرقِ باکستانُ وأفغانستانُ ،وخليجُ عُمانَ اجلَنوبِ اخلليجُ الفارسيُّ ومِنَ ،والعِراقُ

  .ويَبْلُغُ عددُ نُفُوسِها سَبعةَ مليوناتِ نَسَمَةٍ ،نِ إيرانَأکبْرُ مُدُ يَهِ

ةِ مِثلُ التُرکِيَّ ؛لَّمُ ا النّاسُ يف مَناطِقِهِميَتَکَ يتيَّةُ الّلِناكَ اللُّغاتُ املَحَوهُ ،غةُ الفارسيَّةُاللّ يَغةُ الرّمسيّةُ هِاللّ    

  .يَّةِةِ والبَلوجِيَّجليالنِوا ةِيَّبِيَّةِ والعَرَرِةِ وَاللُّوَالکُرْدِيَّ

                                                 
  ... .دَ يَأتِي بَع: يَلِي. ٢٧
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يهِ وآله ی اهللاُ عَلَينَ شِيعَةُ أهْلِ بَيتِ الرَّسولِ صَلّومُعْظَمُ اإليرانيّ ،الدَّينُ الرَّمسيُّ يف إيرانَ هو اإلسالمُ    

  .وسَلَّمَ

الصُّلحُ (واألبيَضِ ) االعتقادُ بِاإلسالمِ(رِ ةِ اإلسالميَّةِ يف إيرانَ مِنَ اللَّونِ األخضَيَّيَتَألَّفُ عَلَمُ اجلُمهورِ    

  ).ةِيَّيَّةِ اإلسالمِيَّةِ وَسِيادَةِ اجلُمْهورِستِقاللِ واحلُرِّالدِّفاعُ يف سَبيلِ االِ(واألمحَرِ ) وَالسَّالمُ

  :وأمّا بالنِّسبَةِ إلَی الفُصُولِ    

لُ ومُ األوَّمارس وهو اليَ/ ففي آذار. ةٍ مُفاجِئَةٍبِصورَ صلٍ جَديدٍ يف إيرانَ يَحْصُلُصلٍ إلَی فَاالِنتقالُ مِنْ فَ    

  .ألتْ بِالبَراعِمِتَجِدُ أشجارَ الفَواکِهِ قد اِمتَ) نوروز(ةِ وبِدايَةُ فَصلِ الرَّبيعِ ةِ اإليرانيّديدَمِن السَّنَةِ اجلَ

  .مُحافَظَةً) ثالثونَ( ۳۰ويف إيرانَ     

  .بِها وَنُحِبُّ اإليرانِييِّنَ کُلَّهُم تَخِرُنَفْ .إيرانُ بَلَدُنا العَزيزُ    

  

    االستعمال  :ماتٌ وَتَعابيرُلِکَ

  مَوجودٌ ←) عج( صرِالعَ يِّعِ وَلِيف شارِ یيَقَعُ مَرتِل  يَقَعُ ،وَقَعَ

  سَقَطَ ← .وَقَعَ اجلُبْنُ مِن فَمِهِ

  وقوعٌ :مص

  حَدٌّ :مص  .دودَهامَيَّزَ حُ ←. حَدَّ املُهَندِسُ قِطْعَةَ األرضِ  دُّيَحُ ،حَدَّ

  بُلوغٌ :مص  وَصَلَين ← .خَربٌ مُهِّمٌ بَلَغَين  يَبْلُغُ ،بَلَغَ

  نَفْسٌ :مفردُها  ما عَددُ نُفوسِ العِراقِيِّينِ السّاکِنِينَ يف إيرانَ؟   ٢٨نفوس

   .تَشَکَّلَ، تَمَّ تأليفُهُ ← .تَألَّفَ هذا الکتابُ  يَتَألَّفُ ،تَألَّفَ

  تْلَتَنظَّمَتْ، تَشَکَّ ← .سينَندِهَةُ املُأيْهَ ألَّفَتْتَ

  تَألُّفٌ :مص

  سِيادَةٌ :مص  اِسْتَقَرَّ ← .ةِسادَ األمنُ يف املِنطَقَ  يَسُودُ ،سادَ

  اِنتقال :مص  تْذَهَبَ ←. ديدٍاِنْتَقَلَتْ سَلمَى إلَی مَنْزِلٍ جَ  يَنْتَقِلُ ،اِنْتَقَلَ

  ـ؛ ذَهَبَ بِكَحَرَّ ← .أثاثَهُ إلَی املَرتلِ اجلديدِنٌ سَنَقَلَ حَ  يَنْقُلُ ،نَقَلَ

  رَوَی، حَکَی  ← .ةً جَميلةًنَقَلَ جَدّي حِکايَ

  نَقْلٌ :مص

                                                 
  .مجعيّت: نُفوس. ٢٨



۴۲  

Mokaleme(2) 86-87 V. 02    http://vu.hadith.ac.ir 

  لَمْ يَتَوَقَّعُوا ←. ةِ بَملزالُ سُکّانَ مَدينَفاجَأ الزِّ  ئُيُفاجِ ،فاجَأ

  .٢٩دومِكَقُتُ بِفُوْجِئْ

  ةٌأمُفاجَ :مص

  نِهايَة :ضدّها  .نَذْکُرُ اهللاَةِ احلَديثِ يف بِدايَ  يَةابِد

  فَقَدَ :هاضِدُّ ← .وَجَدَ مِفتاحَهُ املَفْقودَ يٌّعل  يَجِدُ، وَجَدَ

  .عَى وَجَدَاِجْتَهَدَ وَسَ مَنِ ← ٣٠.مَنْ جَدَّ وَجَدَ

  وَجْدٌ :مص

  اِمتالءً :مص  ٣١.أصْبَحَ مَآلناً ←. وضُ بَعدَ املَطَرِ الغَزيرِمتَأل احلَاِ  يَمْتَلِئُ ،ألاِمتَ

ثُمَّ  ،ةٌ تَتَفَتَّحُأزهارٌ صَغيرَ ← .بُرتُقالِالةِ هذه بَراعِمُ شَجَرَ  ٣٢بَراعِم

  . الفاکِهَةِ مثّ ،تَتَغَيَّرُإلَی الزَّهْرَةِ

  .بَراعِمُ ؤالءِ األطفالُهَ

  بُرْعُم :مفردُها

  
  

  :التّدريبُ الثّاين

  .أعَيِّنُ الصَّحيحَ أوِ اخلَطَأ) ألف

   .إيرانُ يف غَرْبِيَّةِ آسياتَقَعُ ـ ۱

    .هي لُغَةٌ مَحَلِّيَّةٌ لإليرانيّينَ األتراكِ يَّةُالتُّرْکِـ ۲

    .دريجاًاالِنتقالُ مِن فَصلٍ إلَی فَصلٍ جديدٍ يف إيرانَ ال يَحْصُلُ تَـ ۳

    .اإليرانيّونَ يَفتَخِرونَ بِبَلَدِهِمـ ۴

    .آذار يُصادِفُ فروردينـ  ۵

     .نَّةِ يف إيرانَالنّاسِ مِنْ إخْوَتِنا أهلِ السُّ  هُناكَ بَعضُـ ۶

  

  .أکمِلَ اجلُمَلَ التّاليةَ) ب

                                                 
  .با آمدنت غافلگري شدم. ٢٩
 .جوينده يابنده است.  ٣٠
 .پُر، لربيز: مآلن.  ٣١
  .شکوفه، جوانه: بَراعِم: مجع ←بُرْعُم. ٣٢



 ۴۳    جلسه سوم/ )۲(مکالمه عربی 

Mokaleme(2) 86-87 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

  .خرَی صَعْبٌ يف الشِّتاءِأمِن مَدينةٍ إلَی مَدينَةٍ .......... ـ ۱

  االنتقالُ) ج    قلُالنَّ) ب  کايةُ احلِ) ألف

  .ةِ فصولٍهذا الکتابُ مِن ثَالثَ.......... ـ ۲

  لف و بأ) ج  فُيَتَألَّ) ب  يَتَشَکَّلُ) ألف

  .ونَيّاإليرانِ... يَّةُ لُغَةٌ يَتَکَلَّمُ بـ الفارسِـ ۳

  ـها) ج     ـهم )ب  ـه) ألف 

  .يَةِنِ األسئِلَةِ التّالِأجيبُ عَ) ج

  بيعِ؟کيفَ أشجارُ الفَواکِهِ يف الرّـ ۱

  ما مَعنَی اللَّونِ األحْمَرِ يف العَلَمِ اإليراينّ؟ـ ۲

  املَذهبُ الرَّمسيّ يف إيرانَ؟ما هو ـ ۳

   کم نُفوسُ اإليرانيّني؟ـ ۴

    إيرانَ مِن الشَّرقِ؟ ما مها البَلَدانِ اللَّذانِ يَحُدّانِـ ۵

   ةُ األخرَی؟بيرَما هي املُدُنُ الکَـ ۶

  

  .نْتَبِهُأأقْرَأ و

  ٣٣)رَفْعَاً ،يَرْفَعُ ،رَفَعَ(

  .األعْلَی یإل اذَهأخَ ←. لميذُ يَدَهُ لِإلجابةِ يف الصَّفَِّفَعَ التّ •

  ٣٤هَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾﴿يَا أَيُّ •

  

  )فاعاًرتِاِ ،يَرتَفِعُ ،عَاِرْتَفَ(

  .إلی األعلَی تْلَتْ، ذَهَبَتَاِعْ ←. لميذِ لِإلجابةِ يف الصَّفِّاِرْتَفَعَتْ يَدُ التّ •

                                                 
برای اطالعات بيشتر به فرهنگهای لغت . اين فعل کاربردهای گوناگونی دارد که جمال بيان آا در اين درس نيست. ٣٣

  .مراجعه شود
 .۲/حجرات .٣٤
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 ياداِزدِ ←. ةِفاعَ قِيمَةِ املَوادِّ الغِذائِيَّرتِال يَتَحَمَّلُونَ اِ اسُالنّ •

  

  )خَفْضاً ،يَخْفِضُ ،خَفَضَ(

  وَطِّئْ ←. اِخْفِضْ صَوتَ الرّادِيو ،يا عليُّ •

  .يَکْسِرُ آخِرَهُ ← .سمَ الواقِعَ بَعْدَهُحَرْفُ اجلَرِّ يَخْفِضُ االِ •

  ٣٥﴾.لِّ مِنَ الرَّحْمَةِلَهُما جَناحَ الذُّ﴿وَاخْفِضْ  •

  

  )اِنتِهاءً ،يَنْتَهِي ،نْتَهَیاِ(

 تتَمَّ ا؛هنِهايَتِ یتْ إللَوَصَ ← .ريمَِانْتَهَتْ دِراسَةُ مَ •

  ٣٦﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ •

  

  )إاءً ،يُنهِي ،أنْهَی(

 أتْمَمْتَ؛ إلَی النِّهايَةِ أوْصَلْتَهُ ← دُ؟رسَكَ يا حممّدَمَتَی أَنْهَيْتَ  •

  

  دِواعِةٌ يف القَظْرَنَ

  واملَعدودُ العَددُ

  العُقودُ) لفأ

، )۷۰( ، سَبْعونَ)۶۰( ، سِتُّونَ)۵۰( ، خَمسونَ)۴۰( ، أربَعونَ)۳۰( ، ثَالثُونَ)۲۰( عِشْرونَ :ألفاظُ العقودِ

  ).۹۰( ، تِسْعُونَ)۸۰( ثَمانُونَ

  :؛ حنوُثِالعُقودُ تَبْقَی بِلَفظٍ واحِدٍ مَعَ املَعْدُودِ املُذَکَّرِ واملُؤنّ :حُکْمُ العُقودِ

  خَمسونَ طالباً   ؛ةًخَمْسُون مَجَلَّ  ؛ ةًأستاذَ عِشرونَ   ؛أستاذاً عِشرونَ

                                                 
 .۲۴/اسراء. ٣٥
 .۷/حشر. ٣٦
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   :عطوفُاملَ دُدَالعَ) ب

؛ )۲۲( )اِثنَتانِ وعِشرونَ(؛ اِثنانِ وعشرونَ )۲۱( )واحِدةٌ وعشرونَ( واحِدٌ وعشرونَ :دِ املَعطوفِألفاظُ العَدَ

تِسْعٌ ( تِسْعَةٌ وتِسعونَ... و )۹۷( )سَبْعٌ وتِسعُونَ( سَبعَةٌ وتِسْعونَ... ، )۲۳( )ثالثٌ وعشرونَ( ثَالثَةٌ وَعِشرونَ

  ).۹۹( )وتِسعونَ

  . اين يُعامَلُ مُعامَلَةَ عَدَدِ العُقودِزءُ الثّواجلُ ،املُفردِزءُ األوّلُ مُعامَلَةَ العَدَدِ يُعامَلُ اجلُ :دِ املَعطوفِکمُ العَدَحُ

وَاألعدادُ مِن ثَالثةٍ إلَی تِسْعَةٍ تُطَبَّقُ عليها  ،يُطابِقانِ مَعدودَمها يف التَّذکريِ والتّأنيثِ» اِثنانِ«و  »واحدٌ«

  :؛ حنوُفَتُخالِفُ مَعدودَها يف التَّذکيرِ وَالتّأنيثِ ،دِ املفردِدَأحکامُ العَ

  واحِدَةُ وأربعونَ مِنْْضَدَةً ←واحِدٌ وأربَعونَ دَفتراً ـ 

    تانِ وَخَمْْسُونَ مُديرَةًاِثْنَ ←اِثْنانِ وَخَمْسُونَ مُديراً ـ 

  : ؛ حنوُکونُ مُفرداً مَنصوباًدِ العُقودِ واملَعطوفِ يَدَذي يَقَعُ بَعْدَ عَإنَّ املَعدودَ الّ

  .وخَمسون طالباًثالثةٌ  ؛طالباً خَمْسُونَـ 

  

  تدريبات

  :دريبُ األوّلُالتّ

  .نَستبدِلُ کما يف املثال

  )الفارسيَّة/ الرَّمسيَّةُ اللّغَةُ( .عاصِمَةُ إيرانَ هي طَهرانُ :مثال

  .غةُ الرمسيّةُ هي الفارسِيَّةُاللّ   :اإلجابة

   : )خايل/ دٌحممّ(ـ ۱

     :)العَلَمُ اإليراينّ/ هذا(ـ ۲

   : )قَريبَتانِ /املَدْرَسَتانِ(ـ ۳

   : )نَريوز/ بِدايَةُ الرَّبيعِ(ـ ۴

    : )يف اجلَنوبِ/ مشهرمَدينَتا أهواز و خرّ(ـ ۵

      :)اإلسالم/ مسيُّينُ الرّالدّ( ـ۶
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  :ايندريبُ الثّالتّ

  .نَستبدِلُ کما يف املثال

  زيزُدُ العَلَالبَ/ حنن/ يرانإ :مثال

  .زيزُدُنا العَإيرانُ بَلَ :اإلجابة

 : )العزيز/ مها/ إيران(ـ ۱

     :)الکبير/ أنتم/ مسجد/ هذا(ـ ۲

     :)الفَهيم/ أنا/ صَديقَة/مريم(ـ ۳

   :)اجلميلة/ إيران/ مَدينَة/ إصفهان(ـ ۴

 : )کيَّةالذّ/ فّالصّ/ طالبة/ سَوسَن(ـ ۵

    : )غريةالصّ/ أنا/ بنت/ هذه(ـ ۶

  
  :التَّدريبُ الثّالثُ

  .نَستبدِلُ کما يف املثال

  )الفَواکِه/ حُلْو(الفُصُولِ؟  أبْرَدُ ما :مثال

  ما أحْلَی الفَواکِهِ؟ :اإلجابة

     :)احلَيَوانات/ جَميل(ـ ۱

     :)الفَواکِه/ مُرّ(ـ ۲

   : )الفُصُول/ حارّ(ـ ۳

   : )الِباتالطّ/ ذَکيّ(ـ ۴

     :)الميذالتّ/ طويل(ـ ۵

      :)البِالد/ رشَهي(ـ ۶

  

  :التَّدريبُ الرّابعُ
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  .املثاللُ کما يف نُحوِّ

  .اسُ يَتَکَلَّمُونَ بِالفارِسِيَّةِالنّ   :مثال

  .يَتَکَلَّمُ النّاسُ بِالفارِسيّةِ   :اإلجابة

     ← .قتِالتَّالميذُ يَعرِفُونَ قِيمَةَ الوَـ ۱

 ←  .ارَةَمَريمُ وزهراءُ تَغْسِالنِ السَّيّـ ۲

   ←  .املُؤمنونَ يَذْکُرونَ اهللاَ کَثيراًـ ۳

   ←  .احلَرارَةِ تَنْخَفِضُ يف الشِّتاءِدَرَجاتُ ـ ۴

     ← .الِبانِ يَجْتَهِدانِ حَتَّى يَنْجَحاالطّـ ۵

    ←  .الطُّيورُ تَأکُلُ البُذورَ النَّباتِيَّةَـ ۶

  
  :التَّدريبُ اخلامسُ

   .وأذکُرُ السَّبَبَ ،ةَوأصَحِّحُ اجلُملَ أ،أبْحَثُ عن اخلَط

  .ذاءَهاا غِيورِ مِنْقارٌ تَلْتَقِطُ لِلطُّـ ۱

   .کان اجلوُّ مُشْمِسٌـ ۲

  .يَنتَهي املَدارِسُ يف الصَّيْفِـ ۳

    .إيرانُ البَلَدُ العَزيزُ لَناـ ۴

   .تَطْبَخانِ سَلْمَی وَسَوسَنُ الطَّعامَـ ۵

  

  :سُالتَّدريبُ السّادِ

  .يف جُمَلٍ مفيدةٍ ةَيَالِالتّ ماتِلِنَسْتَعْمِلُ هذه الکَ

   : نَقَلَـ ۱

 : تُخَفِّضُـ ۲

 : فَقَدْناـ ۳

 : اِنْتَهَیـ ۴



۴۸  

Mokaleme(2) 86-87 V. 02    http://vu.hadith.ac.ir 

   :أزْهارـ ۵

  

  :التَّدريبُ السّابعُ

  .املناسبةِ أکْمِلُ الفِراغَ بِالضَّمائرِ

 .أکَلَتِ القِطَّةُ طَعامَها ـ ۱

 .غَسَلَتْ مَريمُ وَزهراءُ و فاطمةُ مَالبِسَـ ۲

 .هُناكَ مُعلِّمونَ يَذْهَبُونَ إلَی عَمَلِـ ۳

 .تَکْتبُونَ يف دَفاتِرهَلْ أنتم ـ ۴

 .ه يَشْتَريانِ ما يحتاجانِ إلَیالطِّفْلُ املُؤَدَّبُ وأمُّـ ۵

  .مِن بَيتِ الطِّفلةُ املؤدَّبةُ وَأبوها يَخرُجانِـ ۶

  

  :التَّدريبُ الثّامِنُ

  .ماتِلِهذه الکَ أذکُرُ جَمْعَ أو مفردَ

      :فُصول

   :أمْثِلَة

    :مُدَرِّسَةٌ

     :مَزايا

    :مَدْرَسَةٌ

  : عَواطِف

    : صَغيرٌ

  : كشَري

  : کِبارٌ

  : زَوْج
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  :التَّدريبُ التّاسعُ

  .أستبدلُ کما يف املثال

  )هي. (هو اِرْتَدَی لِباسَه :مثال

  .هي اِرتَدَتْ لباسَها :اإلجابَة

     :أناـ ۱

     :حننـ ۲

     :اِشْتَرَیـ ۳

     :حاجاتـ ۴

     :األمّـ ۵

   :)فَوزِيَة ورُقَيَّة(ـ ۶

    : )هُم(ـ ۷

  

  :رُالتَّدريبُ العاشِ

  .اجلُمَلَ کما يف املثالِ وِّلُأحَ

  .أنا ألْعَبُ يف احلَديقَةِ :مثال

  .کُنتُ ألْعَبُ يف احلديقةِ :اإلجابَة

   ←.ارَةَهو يَغسِلُ السَّيّـ ۱

  ← .أنتَ تَقْرَأ القِصَّةَـ ۲

  ←  .تَتَناوَالنِ الدَّواءَـ ۳

     ←. نَحنُ نُراجِعُ الدُّروسَـ ۴

    ← .تَنْخَفِضُ دَرَجاتُ الْحَرارَةِـ ۵

   ←. يَسْتَقبِلْنَ ضَيْفاتِهِنَّـ ۶
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←.خواهد يافت

← .کرد مک می

←    

 ←.نده است

 .اند در کالس 

← .اند در کالس

Mo 

  : َشرَ

  . العَرَبِيَّةِ

ر از ديروز اس

←  .ائين آمد

ام پايان خ رسه

ه کردن غذا کم

←.ی ميز است

به عيد مان روز

  ←.يدم

) دختر(آموز  ش

د) رپس(آموز  ش
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يبُ احلاديَ عَش

 هذه الْجُمَلَ إلَی 

روز هوا گرمتر

مت گوشت پا

ردا تکاليف مد

عاد برای آماد

جاه مداد روی

ست و شش ر

زده کتاب خري

ى و سه دانش

ى و سه دانش

  مٌ صغريٌ
  ل

   مُشاة

۵۰  
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التَّدري

أتَرْجِمُ 

امرـ ۱

قيمـ ۲

فرـ ۳

سُعـ ۴

پنجـ ۵

بيسـ ۶

يازـ ۷

سىـ ۸

سىـ ۹

  

معجم
أطفال

  

  قِفْْ

  

عبورُ 
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 سه سوم

 جاتِ وَالْمُشاة

  اليَسار

 

  احِناتِ

جلس/ )۲(ه عربی 
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  قِطار

عٌ مُرورُ الدَّرّاج

عٌ االِتِّجاهُ إلَى 

 تِّجاهَيْنٌِ ذو اِ

  ةُ املُرورِ

 

  كَ دَوّارٌ

لِلشّا التَّجاوُزُ عٌ

  زِ التَّجاوُ

مکالمه

th.ac.ir 

سِكَّةُ 

مَمْنُوعٌ

مَمنوعٌ

طَريقٌ

إشارَةُ

 اِنْتَبِهْ

أمامَكَ

مَمنُوعٌ

ممنوعُ 
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  حِدٍ

 

   التَّنْبيهِ

  اليَسارِى 

  ى اليَمنيِ
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  ىن إلَى اليَمنيِ

  رْعَةِدُ السّ

  عُ التَّوَقُّفِ

تِّجاهٍ واحقُ ذُو اِ

 مَهبِطُ الطَّيَرانِ

عٌ اِستِعمالُ آلَةِ 

  قُ مَسدودٌ

  ُ طُرُقٍ

ُ االِسْتِدارَةُ إلَى

ُ االِسْتِدارَةُ إلَى

۵۲  
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ُمنْْحَىن

تَحْديد

مَمنوع

الطَّريق

اِنْتَبِهْ مَ

مَمنوعٌ

الطَّريق

تَقاطُعُ

يُمْكِنُ

يُمْكِنُ
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  دُ العَرْضِ

  دُ االِرتفاعِ

  ات

جوَالطَّريقِ املُزدَ

  

مکالمه

th.ac.ir 

حُدودُ

حدودُ

حَيَوانا

نِهايَةُ 

  

 



 

 

  



 

 

  
  
  
  
  

  ةُعَالرّابِ الوَحدَةُ
  



 

 

  احلِوارُ

  حَزينٌخَربٌ 
  أخَّرتَ؟لِماذا تَ. كَ طَويالًًًًًَرتُظَاِنتَ :صادقٌ

  .بتُ إلَی املُستَشفَیذَهَ : عليُّ

  هَل أنتَ مَريضٌ؟!!! خَريٌ: صادقٌ

  .ةٌصَدَمَتْهُ سَيّارَ. ال، زُرتُ عَمّي أمحدَ :عليٌّ

  ةُ؟يّارَأينَ صَدَمَتْهُ السَّ :صادقٌ

  .يف طَريقِهِ إلَی البَيتِ :عليٌّ

  .ةًرَتُهُ خَطِتَكونَ حالَ أرجو أن ال. هذا خَربٌ حَزينٌ... آه  :صادقٌ

  .بُ مُباشَرَةً مِن هُنا إلَی املُستَشفَیعدَ الدَّرسِ سَأذهَبَ .ريٍبِخَ هو اآلنَ. احلَمدُ لِلّهِ: عليٌّ

  سمُ املُستَشفَی؟اما : صادقٌ

  .الثَّاين يف الدَّورِيف الغُرفَةِ العاشِرَةِ " النّور"ی مُستَشفَ هو راقِدٌ يف: عليٌّ

  
 

    االستعمال  کلماتٌ وَتَعابيرُ

 نتِظارٌاِ :مص  .كَ طويالًکُنْتُ مُنْتَظِرَ ← .نْتَظَرْتُكَ طويالًاِ  نْتَظَرْتُاِ

  صَدْمٌ :مص  ضَرَبَتْهُ، أصابَتْهُ← . الطِّفْلَ کُرَةٌ صَدَمَتِ  صَدَمَ

  هامَّة، ةريَخَط ←. ٣٧ةَرَتَهُ اخلَطِشاهَدْتُ حالَ  رٌخَطِ

املَقامِ           عايل ،رَفيعُ القَدْرِ ← ٣٨.يَسْتَعِدُّ القَصْرُ الستقبالِ زائرٍ خَطيرٍ

  

  مُستقيماً←  .لی البَيتِ مُباشَرَةًإسَأذْهَبُ من املَدْرَسَةِ   مباشَرَةً

  ٣٩.ةًرَقاتِ مباشَشاهَدْتُ املُسابَ

  

                                                 
  .خطرناک، پرخماطره: خَطِرَة. ٣٧
 .مقام مهمّ، با امهيت و عاىل: خَطير. ٣٨
 ). مستقيم(پخش زنده : مستقيماً، زنده، بدون واسطه؛ بَثٌّ مباشرٌ: مُباشَرَةً. ٣٩
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  رُقادٌ :مص  يَنامُ ←. یتَشفَاملُس يَرْقُدُ حَسَنٌ يف  رَقَدَ

  

  . أطَأمِ اخلَ حيحَ يِّنُ الصَّأعَ) لفأ

     .يٌّعل أخَّرَتَـ ۱

     .ليّاًظَرَ عَصادقٌ اِنتَ ـ۲

    .راًمُتَأخِّجاءَ عليٌّ  ـ۳

    .صَديقَهُ يف املُستَشفَی زارَ عليٌّ ـ۴

     .مَّ عليٍّصَدَمَ القِطارُ عَ ـ۵

     .بَلَغَ صادقاً خربٌ سارٌّ ـ۶

      .دٌ يف البَيتِعليٍّ راقِ عمُّ ـ۷

  

  .ةَختارُ اإلجابَةَ الصَّحيحَأأقرَأ و) ب

  .سَيَّارَةٌ ........شاهَدتُ مَريمَ و ـ۱

  صَدَمَتْهُ ) صَدَمَها                    ج) ب               صَدَمَتْها     ) لفأ        

 .   رَةًتُهُ خَطِحالَ........ أرجو أنْ  ـ۲

  ال تکونَ ) ال تکونُ                 ج) ال يکونَ                 ب) لفأ   

  ....... . يه .نْتَظَرْتُها طَويالًاِ ـ۳

 أخَّرَ ) تَأخَّرَتْ                        ج) تَأخَّرها                 ب) لفأ     

 

  .التّالِيَةِ ةِعن األسئِلَ بُيأج) ج

     تَأخَّرَ عليٌّ؟ ـ ملاذا۱

     مَن اِنتَظَرَهُ صادقٌ؟ـ ۲

     ظَرَ عليّاً؟مَن اِنتَ ـ۳

     ماذا صَدَمَ عَمَّ عليٍّ؟ ـ۴
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     لِماذا زارَ عليٌّ عَمَّهُ؟ ـ۵

     هَل كان عليٌّ مَريضاً؟ ـ۶

  

  صُّالنَّ

  عونَإنّا لِلّهِ وإنّا إلَيهِ راجِ

  .وبارِداً ٤٠وُّ مُمْطِراًاجلَ كانَ. رِبَ السَّفَحَقائِ األمُّ جَهَّزَتِ. مّدي أن تُسافِرَ إلَی الشَّمالرَّرَت أسرَةُ مُحَقَ

ـ   أعلَنَ املُذيعُ يف األخبارِ سَوفَ وَعلَـی   ،وسَيَشـهَدُ املُسـافِرونَ تَسـاقُطَ الـثَّلجِ     ،رُقيَكونُ اجلَوُّ بـارداً يف الطُّ

  .لَيّاراتِ بِسَالسِاحلَذَرُ عِندَ السِّياقَةِ وتَزويدُ إطارِ السَّ قنيَالسّائِ

ةِ الـبِرتينِ شـاهَدنَا مَنظَـراً حَزينـاً لَـن تَنسـاهُ         ،وءٍارةَ حبَذَرٍ وهُدُإنَّ الوالِدَ قادَ السَّيّ وبَعدَ اخلُروجِ مِن مَحَطـَّ

  .اخلَواطِرُ

ةِ إلَـی األسـفَلِ عَلَـی الطَّريـقِ      زَلَقَتِنَعَم، اِنْ ـ  وصَـدَمَتْ  ،األحجارُ والصُّخورُ مِن اجلِبالِ املُطِلـَّ ـ حافِلَ ةً ةً مَليئَ

  .داً مِنَ اجلَرْحَیوخَلَّفَ هذا االِصطِدامُ عَدَ ،رينَدٌ مِنَ املُسافِيَ عَدَتُوُفِّفَ رينَبِاملُسافِ

  ."عونَيهِ راجِلَإإنّا ِهللا وإنّا ": أمّي قالَتْ

  
    ستعمالاال  کلماتٌ وَتَعابيرُ

  قريرتَ :مص  صَمَّمْنا ←. يرانَ يف العُطْلَةِإ نوبِلی جَإقَرَّرْنا أن نُسافِرَ   قَرَّرَ

  الطَّريق :مفردُها  .  ةِ بَيروتَدينَرُقُ تَصِلُ إلی مَهذه الطُّ  رُقالطُّ

  قائدٌ                           ←. املَحَلِّ نَقُ سَيّارَتَهُ وبَعُدَ مِحَرَّكَ السّائِ  ٤١سائق

  إطار

  

  سَيّاريت   ٤٢عَجَلَةَ ←. سَرَقَ سارقٌ إطارَ سَيّارَيت

  تَجهيزُ إطارِ السَّيَّارةِ ←ةِ ارَتَزويدُ إطارِ السَّيّ

  إطارات :ج

  

                                                 
 .باراىن: مُمطِر. ٤٠
  .رهرب، راننده، فرماندۀ ارتش: راننده؛ قائدٌ: سائِق. ٤١
نيز » عجلة«به جاى » إطار«، وىل گاه از »چرخ«به معنای » عَجَلَة«در اصل به معنای الستيک است و » إطار«. ٤٢

  .شود استفاده مى
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  لَةسِلْسِ :مفردها  .يَفْتَحُ سَالسِلَ املُجْرِمِ يُّرطِالشُّ  سَالسِل

  حَذَر :مص  حتياط  اال ← .وِّمِنَ احلَذَرِ عِنْدَ مُواجَهَةِ العَدُ دَّالبُ  حَذَرٌ

  أعلَى :ضِدُّها  حتُإلی تَ ← .عودَ فَال تَنْظُرْ إلی األسْفَلِإنْ أرَدتَ الصُّ  أسْفَل

  تُلَقْتَزَحْ ← .تُ عَلَى األرضِنْزَلَقاِ    نْزَلَقَاِ

  .الشِّتاءِ لعابِأمِن  ليدِلُقُ عَلَی اجلَالتَّزَحْ  

  نْزِالقاِ :مص

  

    ماتَ ← .تُوُفِّيَ جَدّي قَبْلَ سَنَةٍ  تُوُفِّيَ

يبَتْ صِأ ةً،مَجروحَأصْبَحَتْ  ← .ةٍجُرِحَتْ يَدي عِنْدَ قَطْعِ لَحمَ  جُرِحَ

  .                               بِجُروحٍ

  

 جَرْحَی :ج  مَجروحٌ ←.يف فِلَسطنيَ ةِ غَزَّةَمِنْ مَدينَ هذا جَريحٌ فِلَسطيينٌّ  جَريح

  )مَجْرُوحُونَ(

    كَتَرَ ← .تُ خَلَّفَ ماالً کَثيراًهذا املَيِّ  خَلَّفَ

    .صدامٍ حادِثُ ←صطِدامَ السَّيّارَتَيْنِ؟ اِأينَ شاهَدْتَ   صطِداماِ

 

  . أطَأمِ اخلَ حيحَ يِّنُ الصَّأعَ) لفأ

    .ةُ مُحمّدي إلی خوزستانَتُسافِرُ أسرَ ـ١

     .رِبَ السَّفَةُ حَقائِاألسرَ جَهَّزَتِ ـ٢

   .اجلَوُّ مُشمِساً كانَ ـ٣

  .ةٍرعَسُةَ بِارَقُ قادَ السَّيّالسّائِ ـ٤

     .بِالبرتينِ تَهُيَّارَقُ سَزَوَّدَ السّائِ ـ٦

   .بريةٌةٌ كَاحلافِلَةَ سَيَّارَ صَدَمَتِ ـ٧

      .تُوُفِّيَ جَميعُ املُسافرينَ ـ٨

  

  .التّاليةِ عن األسئلةِ بُيأج) ب

     إلی أينَ تُسافرُ أسرةُ حممّدي؟ ـ۱
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     رِ؟مَن جَهَّزَت حَقائِبَ السَّفَ ـ۲

     اجلَوُّ؟ كَيف كانَ ـ۳

     األسرةُ أنَّ اجلَوَّ مُمطِرٌ؟ عَرَفَتِ كَيفَ ـ۴

    اقِ؟لَی السُّوّماذا عَ ـ۵

     )املَنظَرُ؟ يفَ كانَكَ. (ةُهُ األسرَذي شاهَدَتْاملَنظَرَ الّ) صِفي(صِف  ـ۶

     األحجارُ ؟ اِنزَلَقَتِ أينمِن  ـ۷

  

  .ةَيَأکْمِلُ اجلُمَلَ التَّالِ) ج

  .الطُّرُقِ ......... سَوفَ يَکونُ اجلَوُّ بارداًـ ۱

  مِنْ ) يف                           ج) إلی                   ب) لفأ         

  .الثَّلجِ.......... سَيَشهَدُ املسافِرونَ ـ ۲

  تَساقُطَ ) تَساقُطِ                    ج) تَساقُطُ                  ب) لفأ         

  .لرّاديوا املُذيعُ يف.. ........ـ ۳

  لف و ب أ) أعْلَنَ                         ج) ب  أخْبَرَ                   ) لفأ        

  .املرتلَ اجلَديدَ أيب.. ........ـ ۴

  زَّ تَجَهَ) جَهَّزَ                            ج) جَهَزَ                   ب) لفأ       

  .لِلنّاسِ.......... احلُکّامُ ـ ۵

  نُقَرِّرُ ) ج                         يُقَرِّرونَ) رِّرُ                    بيُقَ) لفأ      

  .اجلَرائِدِ مَکتوبٌ يف.......... عَدَدُ ـ ۶

  لف و ب أ )ج                   املَجروحينَ) ی                  باجلَرحَ) لفأ     

  

  .هُنَتَبِأقْرَأ وأ

  )تَأخُّراً ،يَتَأخَّرُ ،تَأخَّرَ( ؛)تَأخيراً ،يُؤَخِّرُ، أخَّرَ(

 تأخير  :مص ←.مِةَ لِألسبوعِ القادِيَّيَّةَ اجلِراحِلِالطَّبيبُ العَمَ أخَّرَ •
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  رتَأخُّ :مص← .لِألسبُوعِ القادِمِ رَتْتَأخَّيَّةُ اجلِراحِيَّةُ العَمَلِ  •

  تأخير  :مص← ٤٣لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ يُؤَخَّرُ﴿إِنَّ أجَلَ اللَّهِ إِذا جَاءَ ال  •

  تأخير  :مص← ٤٤ها﴾اهللاُ نَفْساً إذا جاءَ أجَلُ خِّرَيُؤَ﴿وَلَنْ  •

  أخُّرتَ :مص← ٤٥﴾تَأخَّرَ﴿ليَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا  •

  

  )دُّماً قَتَ ،يَتَقَدَّمُ ،تَقَدَّمَ( )تَقديماً ،دِّمُيُقَ ،قَدَّمَ(

  تَأخيرٌ  ≠تَقديمٌ  :مص ←. شُرْبِ املاءِ بْنَهُ يفاِالوالِدُ  قَدَّمَ •

  إعطاءٌ= تَقديمٌ :مص . ←ةًةً جَميلَزَجائِ يٍّعَللِرِّسُ املَُدَ دِّمُيُقَ •

  تَخَلُّفٌ  ،تَأخُّرٌ ≠دُّمٌ تَقَ :مص ←. لمِالعِ رُ يفالبَشَ ٤٦مَدَّتَقَ •

  تَقديمٌ :مص← ٤٧وَأخَّرَتْ﴾ قَدَّمَتْ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا  •

  

  القَواعدِ نظرةٌ يف

  مسيّةُةُ االةُ واجلُملَيَّةُ الفِعلِاجلُملَ

  :ُمِثل ؛تَبْدَأ بِفعلٍ الّيت يه :اجلُملةُ الفِعليةُ

  .الفُطورَ عَليٌّ يَتَناوَلُ

  فِعلٌ  فاعلٌ   مَفعولٌ به 

  

  .الشَّمسُ أشْرَقَتْ

  فاعلٌ      فعلٌ  

                                                 
 .۴/نوح. ٤٣
 .۱۱/منافقون. ٤٤
  .۲/فتح. ٤٥
  .پيشرفت کرد: تَقَدَّمَ. ٤٦
 .۵/انفطار. ٤٧
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  .ذهَبَتْ

   ))مستتر(هي ( فعلٌ وفاعلٌ

  

  :مِثْلُ ؛ال تَبْدَأ بِفعلٍ الّيت يه :مسيَّةُاجلُملةُ اال

        .ديدٌجَ الکتابُ

  )مرفوعٌ(خربٌ  )مرفوعٌ( مبتدأ

  

   .جَديدانِ الکتابانِ

  ) مرفوعٌ( خربٌ )   مرفوعٌ( مبتدأ     

  فلباأل فعُوالرّ  فأللبا فعُوالرّ

  

  .أشرَقَت الشَّمسُ

  .)مرفوعٌ مَحالّ هي مجلةٌو( خَربٌ)  مرفوعٌ( مبتدأ

  

  مُالحَظةٌ

  :؛ مثلُوَاإلعرابُ واجلِنسُ مسيَّةِ مِن حَيثُ العَددُلِ االاجلُمَ واخلَبَرِ يف أقِ بَينَ املُبتدالبُدَّ من التَّطابُ

  .عاملاتٌ الطّالباتُـ ۱

  مرفوعٌ        مرفوعٌ      

  مؤنّثٌ          مؤنّثٌ      

  جَمعٌ       جَمعٌ           

  .بُ عُلَماءُالّالطُّـ ۲
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  تدريبات

  التَّدريبُ األوّلُ

  .ةِ وَعَکسالفِعليّ یةِ إلمسيّأحَوِّلُ اجلُمَلَ مِن اال

  .بُ يَدْرُسُونَ القُرآنَالطُّالّ :مثال

  . بُ القرآنَيَدرُسُ الطُّالّ :اإلجابةُ

  .يُساعِدانِ أسْرَتَهُما الوَلَدانِـ ۱

  .دِاملَدينةِ دُونَ إذْنِ القائِ إلی خارِجِ انِيّالشُّرطِلَن يَذْهَبَ ـ ۲

  .مِن املِذياعِ تَسْتَمِعُ مَريمُ وزَينبُ وَسُعادُ إلی األخبارِـ ۳

  

  التَّدريبُ الثّاين

  .ما يف املِثالكَ ستبدِلُأ

  )هو ـ هي. (رتُكَ طَويالًاِنتَظَ :مِثال

  .اِنتَظَرَها طويالً :اإلجابة

     :)هم ـ هم( ـ۱

 : )هي ـ هُنَّ( ـ۲

   : )أنا ـ مها( ـ۳

 : )حنن ـ هو( ـ۴

 : )هم ـ حنن( ـ۵

   :)هو ـ أنا( ـ۶

    : )أنا ـ أنتَ( ـ۷

  

  ثُالتَّدريبُ الثّالِ

  .ثالما يف املِكَ بدِلُستَأ
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  )قِطارٌ. (ةٌهُ سَيّارَصَدَمَتْ :مِثال

  .صَدَمَهُ قِطارٌ :اإلجابة

     :ةرّاجَدَ ـ۱

   : هي ـ۲

   : هم ـ۳

 .  : حَجَرٌ ـ۴

 : أنا ـ۵

   : كُرَةٌ ـ۶

  ٤٨:رَصاصٌ ـ۷

  

 التَّدريبُ الرّابعُ

  .ما يَلْزَم كما يف املثال غيريِتَ عَمَ ستَبدِلُأ

  )صَديقاتٌ ـ هي. (ثريونَقاءُ كَأصدِ هُلَ :مِثال

  .لَها صَديقاتٌ كَثرياتٌ :اإلجابة

   : )أنتَ ـ إخْوَةٌ(ـ ۱

     :)أنتِ ـ أخَواتٌ(ـ ۲

    :  )مها ـ عَمّاتٌ(ـ ۳

   :)رِّسونَدَـ مُ نَحنُ(ـ ۴

     :)هُنَّ ـ خاالتٌ(ـ ۵

     :)هُم ـ أخْوالٌ(ـ ۶

     :)أنا ـ أعْمامٌ(ـ ۷

  

                                                 
جـنس سـرب اسـت بـه آن      در اصل به معنای سرب اسـت و چـون گلولـۀ اسـلحه از    » رصاص«. گلوله: رَصاص. ٤٨

  .گويند می» رصاص«
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  التَّدريبُ اخلامسُ

  .مَعَ تَغيري مَا يَلزمُ ستبدلُأ

  )والدٌ ـ مريضٌ. (تُهُ خَطرةًونَ حالَتَكُ و أنْ الأرْجُ :مِثال

  .ريضاًدُهُ مَونَ والِكُيَ أرجو أن ال :اإلجابة

   :)ـ غائبةٌ أختٌ(ـ ۱

     :)ـ قَدميةٌ دَرّاجةٌ(ـ ۲

     :)صَديقٌ ـ مُسافرٌ(ـ ۳

       :)ـ مَشغولةٌ خالَةٌ(ـ ۴

 :)بَيتٌ ـ بَعيدٌ(ـ ۵

     :)سُؤالٌ ـ صَعبٌ(ـ ۶

      :)اِمتحانٌ ـ سَهلٌ(ـ ۷

  

 سُالتَّدريبُ السّادِ

  .مَعَ تَغيريِ مَا يَلزِمُ لُبدِستَأ

  )األذهان( ٤٩.رُكانَ جَيِّداً ولَن تَنساهُ اخلَواطِ :مِثال

  .كانَ جَيِّداً وَلَن تَنساهُ األذهانُ :اإلجابة

 : ـ النّاس۱

      :ـ التَّالميذ۲

 : ـ املَرضَی۳

   :ـ املُدَراء۴

 : ـ األصدِقاء۵

 : تـ الصَّديقا۶

                                                 
 .شود  مجع غري عاقل است و با آن مهانند مفرد مؤنث رفتار مى» خواطر«. ٤٩
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 : ـ البَنات۷

  

  التَّدريبُ السّابعُ

  .ةِيَماتِ التّالِاجلَمعَ أو املُفردَ لِلكَلِ رُذكُأ

      ←رُمَناظِ

    ←مَريضٌ

      ←ثُلوجٌ

      ←مُديرٌ

    ←جَريحٌ

      ←أمواتٌ

  ٥٠←إطاراتٌ

      ←أَعدادٌ

      ←سِكَّةٌ

      ←شفَیمُستَ

      ←أعمامٌ

  

  نُامِالتَّدريبُ الثّ

  .يف املثالِ كما ستَبدِلُأ

  .صَدَمَتهُ سَيّارةٌ :مِثال

  .هُةُ صَدَمَتْالسَّيَّارَ :اإلجابة

 ← .ةٌسَيّارَهُ ـ أصابَت١ْ

   ← .ـ أصابَهُ مَرَض٢ٌ

 ← .ـ أصابَتها كُرة٣ٌ

                                                 
  .است» أُطرُ«به معناى قلمرو و قاب نيز هست که در اين صورت مجع آن » إطار«. ٥٠
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   ← .م قِطارٌـ أصابَه٤ُ

     ←.ةٌهُنَّ دَرّاجَـ صَدَمَت٥ْ

 ← .ةٌرَنا طائِـ صَدَمَت٦ْ

 ←٥١.نَعجَةٌ ينـ أصابَت٧ْ
  

  عُسِاتالتَّدريبُ ال

  .احلِوارَ كما يف املِثالِ يأجر

  )ةُ ـ البَيتُاحلَديقَ( :مِثال

  :اإلجابة

  ةِ؟سَتَذهَبُ إلَی احلَديقَهل ـ 

  .ال، لَن أذهَبََ إلَی احلَديقَةِـ 

  ذهَبُ؟إلَی أينَ سَتَـ 

  .رَةً مِن هُنا إلَی البَيتِسأذهَبُ مُباشَـ 

  )ةالنّادِي ـ املَدرَسَ(ـ ١

  )السُّوق ـ املَسجِد(ـ ٢

  )املَحَطَّة ـ املَطار(ـ ٣

  )املَلعَب ـ املَكتَبة(ـ ٤

                                                 
  .گوسفند ماده: نَعجَة. ٥١





 

 

  
  
  
  
  

  ةُسَةُ اخلامِحدَالوَ



 

 

  احلِوارُ

  طعَمِاملَ يف

  .هُم يُريدونَ أن يَتَناوَلوا العَشاءَ. مِاملَطعَ عليٌّ وأسرَتُهُ يف

  ماذا تَشتَهُونَ يا أحِبّائي؟: عليٌّ

  األطعِمَةُ املَوجودَةُ؟ حَسَناً، ما هِيَ :األمُّ

  .يا أخي تَعالَ هُنا رَجاءً...  مِنَسألُ خادِمَ املَطعَ !حَبَّذايا : عليٌّ

  خِدمَةٍ؟ هَل مِنْ: مُاخلادِ

  ماذا لَدَيكُم؟ .شُكراً: عليٌّ

  .، عَصريُ البُرتُقالِ والشّايُكُ، حَساءُ الشَّعريِ، حَساءُ الطَّماطِمِالسَّمَ ، الدَّجاجُ، الرُّزُّ: اخلادمُ

  كُ؟السَّمَيُقَدَّمُ  كَيفَ: األُمُّ

  أيّاً تَطلُبونَ؟. يُُقَدَّمُ مَسلوقاً، مَشوِيّاً ومَقلِيّاً إنّهُ: اخلادمُ

  .لِألوالدِ تَنيِودَجاجَتَنيَ مَشوِيَّ ،سَمَكاً مَسلُوقاً يل: األمُّ

  .رتُقالِ وشُكراًمِن عَصريِ البُ ٥٢كُؤُوسٍ عِرَجاءً، إضافَةً إلی أربَ مَعَ حَساءِ الطَّماطِمِ زَّوأنا آكُلُ الرُّ: عليٌّ

  .يَّةَ لَو تَوَدُّونَبِاملَجَلَّةَ العَرَ طالِعوا هَذِهِ أتِيَكُم املَطلوبُإلی أن يَ. حاضِر :اخلادمُ

ورَجَعُوا إلی  ،ثُمَّ خَرَجوا جَميعاً مِنَ املَحَلِّ ،ةَدُ الفاتورَدَفَعَ الوالِ. بَةً يف املَطعَمِيِّةً طَةُ عليٍّ ساعَأسرَ قَضَتْ

  .داءُوهُم سُعَ ،املَرتلِ

  

    ستعمالاال  :ماتٌ وَتعابيرُلِکَ

  مطاعِمَ: ج  .مَطعَمٍ عَريبٍّ يَّةً يفبِرَةً عَنَتَناوَلُ أطعِمَ    ٥٣مَطعَمٌ

  شتِهاءاِ :مص  ، تَرغَبُونَتَميلونَ ←؟أال تَشتَهُونَ طَعاماً  تَشْتَهُونَ
  أحباب ، أحِبَّة،مَحبوبونَ ←.هُءَياولِأأحِبّاءَ اهللاِ ويکُم يا السَّالمُ عَلَ  أحِبّاءُ

ندَ عِ ةَ لِمُراعاةِ اآلدابِ الرَّمسيَّةِال حاجَ  ←.عِندَ األحبابِ تُسْقَطُ اآلداب

  .األحبابِ

  حَبيب :مفردها

  فِعلُ مَدْحٍ  !دقَ واإلخالصَما أحَبَّ الصِّ ←!ذا الصِّدقُ واإلخالصُحَبَّ  حَبَّذا
    خِدمَتِکُم، ماذا تُريدونَ؟ أنا يف ←دي؟يِّهَل مِن خِدمَةٍ يا سَ  ؟خِدمَةٍهَل مِنْ 

                                                 
  .مؤنث جمازى است، پس عدد آن بايد مذكر باشد» كأس«. ٥٢
  .غذاخوری  رستوران،: مطعم. ٥٣
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    .أو بَذرٌ يُشبِهُ القَمحَ حَبٌّ ←.شَوْرَبا شَعيرٍ حِبُّأ    شَعيرٌ 

    دورَةبَنَ ←.قَطِّعُ طَماطِماً ألتَناوَلَهُأ  ٥٤طَماطِمٌ

 = تَقديم :مص  تُعطَی ←ةً؟نوبِل عادَ ةُزَی تُقَدَّمُ جائِمَتَ    دَّمُ يُقَ

  إعطاء
  سَلق :مص  مَطبوخٌ بِاملاءِ ←؟هَل اللَّحمُ مَسلُوقٌ    مَسلُوقٌ 
  يّشَ :مص  مطبوخٌ عَلَی النّارِ مُباشَرَةً  ←؟هَل اللَّحمُ مَشويٌّ  مَشْويٌّ
  .املِقْالةِ داخِلَ ٥٥الزَّيتِ مَطبوخٌ يف  مَقْلِيٌّ

  .الطَّعامِ يِوِعاءٌ لِقَلْ ←٥٦مِقالةٌ

  يقَلْ :مص

  کَأسٌ :مفردها  ؟قالِبُرتُالؤوسُ املَليئَةُ بِعَصيرِ الکُ هِذِهَ لِمَنْ  کُؤُوسٌ
وَرَقَةٌ تُکْتَبُ ، ةُ األسعارِحَالئِ ←٥٧.ةَأخُذُ مِنّي الفاتورَيَ ندوقِأمينُ الصُّ     ةٌفاتورَ

 .األسعارُ عَلَيها

  فواتيرُ :مجعها

  
 وّلُالتّدريبُ األ

  .اخلَطَأأعَيِّنُ الصَّحيحَ أوِ ) ألف

   .ةِ يف بِدايَةِ األمرِاألطعِمَ األمُّ عَنِ لَتِأسَـ ١

  ٥٨.كُ بِثَالثَةِ أشكالٍ مِنْ حَيثُ الطَّهْوُالسَّمَ :مِمُ يف املَطعَقالَ اخلادِـ ٢

 .مَاألمُّ اخلادِ نادَتِـ ٣

   .األطعِمَةِ املَوجودَةِ نِنادَى عليٌّ اخلادِمَ لِيَسألَهُ عَـ ٤

  .تَناوَال دَجاجَةً مَقلِيَّةً وزَوجَتُهُعليٌّ ـ ٥

  .شَيئاً ما أكَلَتْ ةُ عليٍّأسرَـ ٦

 .احِكُؤُوسٍ مِن عَصريِ التُّفّ عَطَلَبَ عليٌّ أربَـ ٧

   .الثَ ساعاتٍ يف املَطعَمِثَ ةُ عليٍّجَلَسَت أسرَـ ٨

  
  .ةَةَ الصَّحيحَأقرأ وأختارُ اإلجابَ) ب

                                                 
  . فرنگی گوجه: طَماطِم. ٥٤
و » )روغن اتومبيل(زَيتُ السَّيّارَةِ «: ؛ مانند شود گفته می» زَيت«معموالً به روغن مايع . روغن: دُهْنٌ= سَمَنٌ= زَيْتٌ. ٥٥

  .»)روغن زيتون(زَيتُ الزَّيتونِ «
  .تابه ماهی: ةمِقال. ٥٦
  .فاکتور، صورحتساب: ةفاتورَ. ٥٧
  .الطَّبخ: الطَّهو. ٥٨
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  .املَطعَمِ طَيِّبَةً يفساعَةً ........... قَضَتْ ـ ۱

  ةُ عليٍّأسرَ )ج  اً ةُ عليّأسرَ) ب   أسرَةَ عليٍّ )لفأ

  ....... ..... ینَبِمَعْ "دَفَعَ". مثَّ خَرَجوا مِنَ املَحَلِّ ،ةَدُ الفاتورَلِادَفَعَ الوـ ۲

  أخَذَ ثَمَنَهُ) ج  ی ثَمَنَهُأعطَ) ب  ضَرَبَ ) ألف

  . ..........ی بِمَعنَ "املَطلوبُ کُمُيَإلی أنَ يَأتِ"ـ ۳

  . الطَّعامِ نَإلی أن يَصِلَ إلَيکُم ما طَلَبتُم مِ) ألف

  .الغِذاءِ إلی زَمَنِ وُصولِ ما طَلَبتُم مِنَ) ب

 ب  ألف و) ج

  
  .دَ يف احلِوارِبَ ما وَرَسَةِ حَيَاألسئِلَةِ اآلتِ أجيبُ عَنِ) ج

 مِ؟ طعَإلی املَ مَتی ذَهَبَت أسرةُ عليٍّـ ١

  األطعِمَةُ املَوجودةُ يف املَطعَمِ؟  يَما هِـ ٢

  ماذا دَفَعَ عليٌّ؟ـ ٣

  بوا بَعدَ اخلُروجِ مِنَ املَطعمِ؟ذَهَ إلی أينَـ ٤

   ةَ؟األمُّ الفاتورَ ل دَفَعَتِهَـ ٥

  

  النَّصُّ

  ظَةِ نُقودٍن مَحفَالبَحثُ عَ

لِتَشْتَرِيَ هَدِيَّةً لِعِيدِ ميالدِ  املَالبِسِ تِ بَيْعِالّثُمَّ ذَهَبَت إلی مَحَ ،ةُ مِنَ اجلامِعَةِاألستاذَةُ نَفيسَ خَرَجَتِ    

  .خالَتِها سَوْسَنَ

 أنَّ مَحفَظَةَ النُّقُودِ لَيسَت مَعَها يف غَ رَأتْعِندَما أرادَت أن تَدفَعَ املَبلَ .رَباًلَها مِنديالً وجَوْ ختارَتْاِهِيَ     

  .احلَقيبَةِ

وبَدَأت تَبحَثُ  ،وسَلََّمت عَلَى األستاذاتِ يف الغُرفَةِ ،ودَخَلَت يف غُرفَتِها ،ةًيَةِ ثانِاجلَامِعَ  أسرَعَت نَفيسَةُ إلی    

  .ةٍلَى طاوِلَةٍ أمامَ أستاذَوَجَدَا عَ ٥٩وفَجأةً ،عن مَحفَظَتِها

  تُكِ؟مَحفَظَ هِهَل هَذِ: ةَسَألَت نَفيسةُ األستاذَ    

  .أمامي، ال ظَةَ السَّوداءَلَو تَقصُدينَ املَحفَ: ةُ عليهااألستاذَ رَدَّتِ    

                                                 
  .ناگهان، ناگهانی: فَجأةً. ٥٩
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ووَضَعتُها عَلَى  ،أنا وَجَدتُها تَحتَ كُرسيٍّ. طْقَيف اللَّونِ والشَّكلِ فَ بَل تُشبِهُ مَحفَظَيت ،إنَّها لَيسَت يل    

  املَحفَظَةُ لَكِ؟ هَلِ: ثُمَّ سَألَت. ةِ لِيَراها اجلَميعُالطّاوِلَ

  .كَّدَأنْ عَلَيَّ فَتحُها وإلقاءُ نَظرَةٍ فيها لِأتَنَعَم، ولَكِ: األستاذةُ نفيسةُ قالَتِ    

تِ البَيعِ مَرّةً وَرَجَعَت إلَی مَحالّ ،ةَ عَلَى أمانَتِهااألستاذَ كَرَتِوشَ ،ظَةَ لَهامَأَنَّتْ أنَّ املَحفَطْاإنَّها فَتَحَتْها و    

  .ةًيَثانِ

  

    ستعمالاال  وَتعابيرُماتٌ لِکَ
  ٦٠نَقد :مُفردُها ←نُقود  ةٌ لِلنُّقودِمَحفَظَ ←؟هِذِةِ نُقودٍ هَمَحفَظَ کَم ماالً يف  ةُ نُقودٍظَمَحفَ  

    .كَرِّرْ كَالمَكَ ثانِيَةً    ةً يَثانِ    
  نالتَّفتيشُ عَ= نالبَحثُ عَ :مص  هفَتَّشَ عَن ←.قِعَن السّارِ) يُّرطِالشُّ( بَحَثَ البُليسُ  نبَحَثَ عَ  

  نِيَّة= قَصد :مص  تَنوي ←ماذا تَقصُدُ مِن کَالمِكَ؟    تَقْصُدُ  

  نَظير= مَثيل= شََبيه    يُماثِلُ ←أخوكَ؟ هَل هُوَ. دّاًهذا الوَلَدُ يُشبِهُكَ جِ  يُشْبِهُ 

    يَّبٌ عَلَواجِ .←عَلَيَّ أن أشرَبَ املاءَ کَثيراً    عَلَيَّ 

  طْمِئناناِ =تَأکُّد :مص  أطمَئِنُّ← أتَأکَّدُ مِن وُصولِ القِطارِ؟کَيفَ   أتَأکَّدُ

  رَمَی  .← الدَّلْوِ سَعيدٌ الزُّبالَةَ يفی ألقَ  إلقاء

 شاهَدَ، يهانَظَرَ إلَ ←.وَرَقَةِ مَحمودٍ يف نَظرَةًرِّسُ املُدَ ألقَی

 .ةً سَريعَةًمُشاهَدَ

  .ألقَی اإلمامُ خُطبَةً

  

    مِنضَدَة   .←  ةٌلَةٌ کَبيرَبَيتِنا طاوِ يف  طاوِلَة

  فَجَأ

  

 ال يَأتيکُم بَغْتَةً ←٦١.حَتَّی ال يَفجَأکُم حانِمتِستَعِدُّوا لِالاِ

  .)ةًفَجْأ(

  

    أجابَتْها← .احلالِ رِّسَةُ رَدَّتْ عََلَيها يفدَلَت مَريمُ وَاملُأسَ  رَدَّت عَلَيها

  

  ثّاينالتّدريبُ ال

                                                 
 .املللی پول صندوق بين: صُندوقُ النَّقدِ الدُّوَيل. پول نقد: نَقد. ٦٠
  .هم به مهني معناست» فاجَأ، يُفاجِئُ«. ٦١
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  .الصَّحيحَ أوِ اخلَطَأأعَيِّنُ ) ألف

   .يَّةِالكُلِّ فيسَةُ مِنَةُ نَاألستاذَ خَرَجَتِـ ١

   .أرادَت أن تَشتَرِيَ بَعضَ اهلَدايا لِزَميالتِهاـ ٢

   .ةًيَتِ البَيعِ ثانِالّبَعدَ الرُّجوعِ إلی مَحَ ثَّمَنَال دَفَعَتِـ ٣

  .األستاذَةُ مَحفَظَةَ نُقودِها أوَّالً ما وَجَدَتِـ ٤

 .إنَّهَا وَجَدَت مَحفظَتَها يف اجلامِعَةِـ ٥

 .مَحفَظَتُها مِثلُ مَحفَظَةِ زَميلَتِها يف اللَّونِ والشَّكلِـ ٦

  
  .ةِ إجابَةً كامِلَةًيَةِ التّالِلَاألسئِ نِأجيبُ عَ) ب

  أينَ عَرَفَت نَفيسَةُ فِقدانَ مَحفَظَتِها؟ـ ١

  لِماذا ذَهَبَت إلی السّوقِ؟ـ ٢

  ٦٢اِختارَت لِلشِّراءِ؟ماذا ـ ٣

  ةً يف املَحفَظةِ؟لِماذا ألقَت نَظرَ ـ ٤

    ةُ زَميلَتَها؟سَشَكَرَت نَفي ٦٣عَالمَـ ٥

  
  .ةَ طِبْقاً لِلنَّصِّيَالتَّالِ لَأکْمِلُ اجلُمَ) ج

  .ةِالغُرفَ..... .. األستاذاتِ....... نَفيسَةُ سَلَّمَتْ ـ ۱

  إلی ـ عَلَی )ج  عَلَی ـ يف )ب  يف ـ عَلَی )ألف

  .، اليأمام.......... ةَ لَو تَقصُدينَ املَحفَظَـ ۲

  السَّوداء) ج     بَيضاء) ب  د األسوَ) ألف

  .ورَجَعَتْ........ ةَ عَلَی ةُ األستاذَشَکَرَت نَفيسَـ ۳

  أمانَتِها) ج    حُبِّها ) ب  صِدْقِها ) ألف

  .اللَّونِ والشَّکلِ فَقَطْ يف مَحْفَظَيت.......... بَل  ،ت يلإنَّها لَيسَـ ۴

  ب ألف و) ج    تُشبِهُ ) ب  تُماثِلُ ) ألف

  . .........ِ  ةِ وإلقاءُ نَظرَةٍ فيها لـفَتْحُ املَحفَظَ يَّعَلَـ ۵

  ب ألف و) ج  أطْمَئِنَّ) ب  أتَأکَّدَ ) ألف

  .العَشاءَ....... يُريدونَ أنْ  عَليٌّ وأسرَتُهُـ ۶

                                                 
  .بَيعٌ ≠اِشتِراءٌ= شِراءٌ. ٦٢
  . »عَالمَ شَکَرَتْ نَفيسَةُ زَميلَتَها؟«: عَالمَ؛ مانند ←ما+ عَلَی . ٦٣
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  يَأکُلُونَ) ج      اوَلوايَتَن) ب  يَتَناوَلونَ ) ألف

 

  هُبِأقْرَأ وأنْتَ

  )تَشَبُّهاً ،يَتَشَبَّهُ ،تَشَبَّهَ(؛ )تَشبيهاً ،يُشَبِّهُ ،شَبَّهَ(

 شبيه تَ :مص .اإلمامُ اخلُمَيينُّ الرّاحِلُ أمريكا بِالشَّيطانِ األكربِيُشَبِّهُ  •

 هبُّتَشَ :مص .أمريكا تَشَبَّهَت بِالشَّيطانِ األكربِ •

 شبيهتَ :مص ٦٤﴾... كِنْ شُبِّهَ لَهُمْلَقَتَلُوهُ ومَا صَلَبُوهُ وَ﴿وَمَا  •

  .ةً بِزَهراءَأصبَحَتْ شَبيهَ← .ختِها زهراءَأمريمُ شُبِّهَتْ بِ  •

  

  )تَشابُهاً ،يَتَشابَهُ ،تَشابَهَ(؛ )اًشتِباهاِ ،يَشْتَبِهُ ،شْتَبَهَاِ(

 شتباه اِ :مص .صِحَّتِها يف كَّشَ← .شْتَبَهَ املُفَتِّشُ يف حِساباتِ التّاجِرِاِ •

  شتباه اِ :مص. اِلتَبَسَ، اِخْتَلَطَ← .األمرُ يَّشْتَبَهَ عَلَاِ •

  تَشابُه: مص .مُتَشابِهَتانِ ظَتانِاملَحفَ هاتانِ •

  تَشابُه: مص ٦٥﴾...مَّانَ مُشْتَبِهاً وغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ﴿الزَّيْتُونَ والرُّ •

  

  دِواعِنَظْرَةٌ يف القَ

  حُروفُ اجلَرِّ

   ".ی، عَنْ، إلی، مِنْ، عَلَ، يفـبِ ـ،لِ": يَوَهذه احلُروفُ هِ ،وَرَدَت يف النَّصِّ واحلِوارِ حُروفٌ

  .، عَلَيهالَها: مِثلُ؛ )تأيت بَعدَها(الّيت تَليها مَةِ لِبِالکَ بَعْضُها وَرَدَ مُتَّصِالً 

  .املَنْزِلِ یإل، املَحَلِّ مِنَ :مِثلُ ؛وَبَعْضُها وَرَدَ مُسْتَقِلّاً ال يَتَّصِلُ بِشَيءٍ 

سمُ املَجرورُ بِحرفِ اجلَرِّ يُجَرُّ فَاالِ مَكسورَةٌ؛أَنَّها  ، وَجَدناجاءَتْ بَعدَ حُروفِ اجلَرِّ يتيف الکَلِماتِ الّ ناتَأمَّلإذا 

   ."بِحَرْفِ اجلَرِّ ارورَ سمَاال"مّي هذا االسمَ ونُسَ ،األحيانِ آخِرُهُ بِالکَسْرَةِ يف أکْثَرِ

  :إذَنْ

  .تَختَصُّ بِاالسمِـ حَرْفُ اجلَرِّ کَلِمَةٌ 

   

                                                 
  .۱۵۷/النّساء. ٦٤
  .۹۹/األنعام. ٦٥
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  .ةًعادَ" الکََسرَةُ"ةُ جَرِّهِ وَعَالمَ ،بَعدَ حَرفِ اجلَرِّ مَجرورٌ يَأيت يـ االسمُ الَّذ

  .دي مِنَ العَمَلِعادَ والِ. هَبْتُ إلی املَدينةِذَ :مثال

  .اجلُمْلَةِ ـ يُعْتَبَرُ اجلارُّ واملَجرورُ مِن مُتَمِّماتِ

  

  تدريبات

  التَّدريبُ األوَّلُ

  .أستَبدِلُ کَما يف املِثالِ

  )هو ـ أنتَ. (إنّها لَيسَت يل :املِثالُ األوَّلُ

  .إنّهُ لَيسَ لَكَ :اإلجابَة

  )ـ أنتُما )رمذكّلل(مها ( :املِثالُ الثّاين

  .إنّهُما لَيسا لَكُما :ةاإلجابَ

  :)هو ـ حنن(ـ ١

 : )هي ـ كُم(ـ ٢

  ٦٦:)أنتَ ـ مريضاً(ـ ٣

 : )فِّأنتم ـ يف الصَّ(ـ ٤

 : )ةـ املَدرَسَ )ثمؤنّلل(مها (ـ ٥

 : )هو ـ اإلدارة(ـ ٦

 : )بلعَهي ـ املَ(ـ ٧

  :)حنن ـ السُّوق(ـ ٨

  : )ةقيبَهي ـ يف احلَ(ـ ٩

 : )هي ـ يل(ـ ١٠

  

  :التَّدريبُ الثّاين

  .أستَبدِلُ کَما يف املِثال

  )قلمٌ ـ شَكلٌ. (هي تُشبِهُها يف اللَّونِ فَقَط. مَحفَظَيت هذه لَيسَتْ :مثال

  .طفَقَ هُو يُشبِهُهُ يف الشَّكلِ. هذا لَيس قَلَمي :اإلجابة

     :)دَفترٌـ لَونٌ(ـ ١
                                                 

  . منصوب است» لَيسَ«خرب . ٦٦
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      :)صَفٌّ ـ مَساحَةٌ(ـ ٢

     : )مِنضَدَةٌ ـ نَوعٌ(ـ ٣

    :)٦٧مَالبسُ ـ مَقاسٌ(ـ ٤

     : )غُرفةٌ ـ نَظمٌ(ـ ٥

    :)ـ لَونٌ ٦٨مَناديلُ(ـ ٦

    :)ـ قِيمَةٌ ٦٩وسٌدَبّ(ـ ٧

      :)ةٌ ـ صُوَرٌمَجَلَّ(ـ ٨

  

  :ثُالتَّدريبُ الثّالِ

  .بَةِماتِ املُناسِبِالكَلِ أكمِلُ النَّصَّ التّايل

صَديقَتَها يف  .....فَجأةً . غَبلَاملَ ........ارةِ السَّيّ عِندَ نُزولِها مِنَ. ارةَالسَّيّ .......و ،البَيتِ .....ةُ زُهرَ خَرَجَتْ

 بِّيَّةِ الطِّيف كُلِّ... ـ راسَتَدِ ولَکِنَّها أكمَلَتْ ٧٠،مُستَشفَی الوِالدَةِ .... هي كانَت مُمَرِّضَةً. ارةِأمامَ السَّيّ عِالشّارِ

 املَرضَی يف تُعالِجُو ٧٢،يَّةٍوغَريِ حُكومِ ٧١ةٍيَّيف مُستَشفَياتٍ حُكومِ .....ـهي تَشتَغِلُ بِ واآلنَ. ..... وصارَت

  .أيضاً ٧٣عِيادَتِها

  

  :عُالتَّدريبُ الرّابِ

  .مُستَبدِالً املَفعولَ بِالضَّمريِ لَ كَما يف املِثالِيِّرُ اجلُمَأغَ

  .ةَةُ األستاذَنَفيسَ سَألَتْ :مثال

  .فيسةُسَألَتها نَ :اإلجابة

  ←.سَألَ عليٌّ األستاذَـ ١

 ← .لِّماتِباتُ املُعَالطّالِ سَألَتِـ ٢

 ← .مّداًأجابَ حُسَنيٌ مُحَـ ٣

 ← .البابَ ٧٤سُفَتَحَ احلارِـ ٤

                                                 
  .سايز، اندازه: مَقاس. ٦٧
  .مَناديل: دستمال؛ ج: مِنديل. ٦٨
  .سنجاق: دَبّوس. ٦٩
  .زايشگاه: ةِمُستَشفَی الوِالدَ. ٧٠
  .دولتی: حُكُومِيَّة. ٧١
  .غير دولتی :غَريُ حُكُومِيَّةٍ. ٧٢
  .مطبّ: ةعِيادَ. ٧٣
  .نگهبان: حارِس. ٧٤
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 ← .ةُ صُوَراًالرَّسّامَ سَمَتِرَ ـ ٥

 ← .أغلَقَت مرميُ الكتابَـ ٦

  

  سُالتَّدريبُ اخلامِ

  .لَ كَما يف املِثالِرُ اجلُمَيِّأغَ

  )مرميُ ـ االمتحان. (الكتابِ ٧٥سَألَ عليٌّ األستاذَ عَن :مثال

  .االمتحانِ عليٌّ مرميَ عَنِ سَألَ :اإلجابة

     :)األستاذة ـ اجلامعة(ـ ١

       :)هُنَّ ـ املَوضوع(ـ ٢

     : )أنتم ـ الدُّروس(ـ ٣

     : )يّ ـ السِّرقَةالشُّرطِ(ـ ٤

     : )مِدَةُ القَاألوالد ـ كُرَ(ـ ٥

       : )أنتِ ـ املِفتاح(ـ ٦

  

  سُالتَّدريبُ السّادِ

  .ةًالً مُفيدَلِتُصبِحَ جُمَةَ يَماتِ التّالِبُ الكَلِتِّأرَ

 ← .اًةَ ـ جِدّلُ ـ الدَّجاجَةَ ـ أفَضِّاملَسلوقَـ ١

 ← .شَوْرَبا ـ األوالدُ ـ قَمْح ـ شَرِبواـ ٢

 ← .ـ لِـ ـ مِنها أأكَّدَ ـ اإلجابَة ـ نَقرَنَتَـ ٣

 ← .كَ ـ أنْمَتَقْلِيَ ـ هي ـ تُريدُ ـ السَّـ ٤

  ←٧٦.ةِـ السَّلَّ ـ البَيتِ  ةَ ـ ألقَتْيف ـ زُبالَـ ٥

 ← .ـ يف ـ فقط ـ بَيتَ مرمي يُماثِلُ ـ الشَّكل ـ بَيتُهُـ ٦

 ← .با ـ األطفالُ ـ بَنَدورَة ـ شَرِبَورَشَـ ٧

 ← .املبلغَ ـ الرّجوع ـ دَفَعنا ـ بَعدَـ ٨

  

  عُالتَّدريبُ السّابِ

  .إنْ لَزِمَ ماتِوتَغيرياتِ الكَلِ رِوأنتَبِهُ إلَی املَصادِ أستَبدِلُ كَما يف املِثالِ

                                                 
  .كتاب) دربارۀ، پيرامون(در مورد : حَوْلَ الكتابِ= عَنِ الکِتابِ. ٧٥
  .دَلْوٌ= سبد؛ سَطل= سَلَّة. ٧٦
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  )نَحنُ ـ النّافِذَة. (احلَقيبَةِ ٧٧يَّ فَتْحُنَعَم، عَلَ :مثال

  .ةِنَعَم، عَلَينا فَتحُ النّافِذَ :اإلجابة

 : )إغالق ـ الشُّبّاك(ـ ١

 : )هم ـ قِراءَةُ الدّروس(ـ ٢

 : )أنتم ـ بِاخلُروج(ـ ٣

 : )ـ مُراعاةُ احلِجابِ هُنَّ(ـ ٤

 : )مات ـ حِفظُ العَفافاملُسلِ(ـ ٥

 : )لَی األسرَةِالرِّجال ـ اإلنفاقُ عَ(ـ ٦

 : )ةمها ـ املُشارَكَ(ـ ٧

 : )بولُـ القَ حننُ(ـ ٨

  مٌ صَغيرٌمُعجَ
  سَيّارَةٌ  سواری اتومبيلِ
  سَيّارَةُ أجرَةٍ  تاكسی

  سَيّارَةُ الشُرطَةِ  اتومبيل پليس
  سَيّارَةُ اإلطفاءِ  نشانی ماشني آتش

  ارَةُ النَّقلِ اجلَماعيّحافِلَةٌ، سَيّ    اتوبوس

  )يّةٌةٌ هَوائِرّاجَدَ(ةٌ دَرّاجَ  دوچرخه

  دَرّاجَةٌ نارِيَّةٌ  سيكلت موتور

  قِطارٌ  قطار
  ٧٨طارُ نَفَقٍقِ  مترو

  طائرَةٌ    هواپيما

  ةٌفّاثَنَ  هواپيماى جت

  مِروَحِيَّةٌ ، طَوّافَةٌ،يَّةٌطائرَةٌ عَمودِ  هلی كوپتر

  شاحِنَةٌ  كاميون

  صِهريجٌ  نفتكش

  

                                                 
  . مبتداى مؤخَّر و مرفوع است» فَتْحُ«خرب مقدم است و » عَلَيَّ«. ٧٧
  .تونل: نَفَق. ٧٨





 

 

  
  
  
  
  

  ةُسَةُ السّادِالوَحدَ



 

 

  احلِوارُ

  قِرطاسِيَّةٍشِراءُ 

  .لَّوازِمِ املَدرَسِيَّةِلِتَشتَرِيَ بَعضَ ال ٧٩يَّةِانِ القِرطاسِذَهَبَت سَلمَی إلی دُكّ

  .كِلي ماذا تُريدينَ؟ أنا يف ِخِدمَتِتَفَضَّ :البائعُ

  .رِةَ أقالمِ حِربٍ ومِئَةَ وَرَقَةٍ وبَعضَ الدَّفاتِأريدُ ثَالثَ: سَلمَی

  ذلك؟ أو غَريَ أو أمحَرَ حِربٍ أزرقَ قَلَمَ: البائعُ

  .أمحرَ اًموقَلَ نِي أزرقَنيِاِثنَ نِيْقَلَمَ: سَلمَی

  ...بعدَ ثوانٍ 

  .ةٌألوانٌ مُختَلِفَ ٨١باشِريَ بِهاطَ ٨٠وأيضاً أنا بِحاجَةٍ إلَی عُلبَةِ. شُكراً لَكَ: سَلمَی

  .ضُندي فقط اللَّونُ األبيَوعِ ،وَّنَةِنَتَهَت عُلَبُ الطَّباشِريِ املُلَاِ. بنَيتا فٌ يَاآسِ :البائعُ

  .بِمُختَلَفِ األلوانِ يل أرجو أن تَأيتَ. انِكّبَعدَ أيّامٍ إلی الدُّ كَعُال، شُكراً، سَوفَ أراجِ: سَلمَی

  زيدٍ؟وهَل مِن مَ ،حاضِرْ :البائعُ

  .لِلرَّسمِ فقط طَةًوَسِّمُتَ ٨٢نعم، هاتِ يل فُرشَةً... نعم، آه : سَلمَی

  . تَفَضَّلي: البائعُ

  ٨٣.قتُ املُحاسَبَةِحانَ وَ واآلنَ ،شُكراً: سَلمَی

  .بِالتَّأكيدِ: البائعُ

  .ةِالمَالسَّ عَمَ: سَلمَی

  .يا ابنَيت اللِّقاءِ یإل: البائعُ

  

                                                 
  .لوازم التحرير :قِرطاسِيَّة. ٧٩

  .جعبه، قوطی: عُلبَة٨٠. 
  .ةٌاِشتَرَيتُ صُندوقاً بِهِ أشياءُ جَميلَ: "مانندفيها؛ = بِها. ٨١
  .مو قلم: بُرس؛ فُرشَةٌ لِلرَّسمِ: فُرشَة. ٨٢
  .وَصَلَ وَقتُ املُحاسَبَةِ :حانَ وَقتُ املُحاسَبَةِ. ٨٣
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    ستعمالاال  وتَعابريُکَلِماتٌ 

    .وَصَلَ إلی آخِرِهِ ←.قتُ الصَّفِّهی وَنتَاِ  نتَهَتْاِ

  جَلْبٌ  :مص  ... بِـ تُحْضِرُ، تأيت ←ةِ أم بِالقِطارِ؟بِالسَّيَّارَ ؟تَجْلِبُ األمَُّ طِفلَها کَيفَ  تَجْلِبُ

هَل  ←"هَلْ من مَزيدٍ؟" :لَهُمأثُمَّ سَ ،بِلَةَ الطُّالّرِّسُ أسئِأجابَ املُدَ  هَل مِن مَزيدٍ؟

  ؟رَأکثَ تَحتاجونَ

  

  
  التَّدريبُ األوّل

  .يِّنُ الصَّحيحَ أم اخلَطَأعَأ )ألف

     .وَرَقَةٍ ةَ أقالمِ حِربٍ وَألفَی ثَالثَتُريدُ سَلمَـ ۱

    .یبَيْتِ سَلمَ یجاءَ البائعُ إلـ ۲

   .سَلمی طَلَبَتْ عُلبَةَ طَباشريَـ ۳

    .الطَّباشيرُ األبيَضُنتَهَی ـ ا۴ِ

     ٨٤.ی فُرشَةً لِألسنانِسَلمَ اِشتَرَتْ ـ۵

 

  .ةَأقْرَأ وأختارُ اإلجابَةَ الصَّحيحَ )ب

 .خْتَلَفِ األلوانِمُ... ـي... أرجو أن تَأيتَـ ۱

  لـ ـ يف) ج  بـ ـ لـ ) ب  لـ ـ بـ) ألف

  .ـها ألوانٌ مُختَلِفَةٌ... عُلْبَةِ طَباشيرَ...... أنا بِحاجَةٍ ـ ۲

   ب ألف و) ج  لـ ـ بـ ) ب   إلی ـ بـ ) ألف

  ؟.......تَفَضَّلي ماذا ـ ۳

 تُريدينَ) ج  تُريدونَ ) ب  ريدُتُ) ألف

  .ةِلَاألسئِ أجيبُ عَنِ )ج

                                                 
  .مسواک: فُرشَةُ األسنانِ. ٨٤
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  هُ سَلمَی؟كَم قَلَمَ حِربٍٍ اِشتَرَتْ ـ١

   ةً؟ةُ مَوجودَوَّنَت الطَّباشريُ املُلَهل كانَ ـ٢

  ؟نَةَوَّمَتَی تَشتَري سَلمَی الطَّباشريَ املُلَ ـ٣

     سَلمَی فُرشَةً؟ لِماذا اِشتَرَتْ ـ٤

   ؟ألسنانِها ةَرشَالفُهَل اِشتَرَت  ـ٥

  

 صُّنَّال

  يَّةِبِجَولَةٌ يف البُلدانِ العَرَ

  .يَّةِلفارسِاةِ بِاللُّغَطَبْعاً هُوَ يَتَكَلَّمُ . ةُيَّلفارسِا لُغَتُهُ األمُّ. يراينٌّإسعيدٌ طالبٌ     

. إحدَی البُلدانِ العَربيَّةِ إلكمالِ دِراسَتِهِ یويُريدُ أن يُسافِرَ إل ،يف طَهرانَ ةَ العربيَّةَ بِجامِعَةٍغَإنَّه دَرَسَ اللُّ    

ويَقرَأ صُحُفَهُم  ،ويَعيشُ مَعَهُم ،بَ يف بِالدِهمألنّهُ يَرَی العَرَ ؛لَی فَهمِ احلَياةِ العَربيَّةِالزِّيارَةُ تُساعِدُهُ عَ هِذِهَ

م رَی عاداتِهِويَ ،رَم أكثَيَفهَمُ أفكارَهُ ٨٥وهكذا .لفيزيونِويُشاهِدُ بَرامِجَ التِّ ،مويَسمَعُ إذاعاتِهِ، تِهِمومَجَالّ

  ٨٦.قُربٍ نْلمَسُ ثَقافَتَهُمُ عَويَ ،موتَقاليدَهُ

  .فريقيا وأروبّاإآسيا و: الثٍاتٍ ثَطَ قارّتَقَعُ البُلدانُ العَربيَّةُ وَسْ    

ماراتُ نُ، قَطَر، اإليْتُ، البَحرَيْةُ، الكُوَيَّعودِةُ العَربيَّةُ السُّ، املَملَكَ، العِراقُنُردُاأل  ،فِلَسطنيُ ، لُبنانُ  سوريا،    

املَغربُ،  ،اجلزائرُ ،صرَ العربيّةُيَّةُ مِوجُمهورِ ؛دُوَلٌ تَقَعُ يف قارَّةِ آسيا وسَلطَنَةُ عُمانَ نُمَاليَ، ةُدَحِالعربيَّةُ املُتَّ

  .فريقياإوليبيا مِنَ البِالدِ العَرَبيةِ الَّيت تَقَعُ يف قارَّةِ  ، جيبويت، تونُسُ، الصّومالُموريتانيا، السّودانُ

  .الکَريمِ ةُ القُرآنِإنَّها لُغَ. ةُ العربيَّةُ لُغَةٌ مجيلةٌاللُّغَ    

  

                                                 
  .گونه اين: هكذا. ٨٥
  .از نزديک: مِنَ القَريبِ= مِن القُربِ. ٨٦
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    ستعمالاال  ماتٌ وَتعابريُلِكَ

  أتَمَّ    ←.حانِاالمتِ أکْمَلَ املُعلِّمُ تَصحيحَ أوراقِ  إکمالٌ

لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ ﴿اَ

  ٨٧الْإِسْالمَ دِيناً﴾

  إمتامٌ= إکمالٌ

  إذاعاتٌ :ج    . طَهرانَ ةِ العَربيَّةِ يفدي مُديرُ اإلذاعَوالِ  ةٌإذاعَ

    ، سَفَرٌرِحْلَةٌ ←.ةِ يَزدَةِ مَدينَيارَيرانَ بِزِإسَنُکمِلُ اجلَولَةَ يف   جَوْلَةٌ

  تَقليدٌ :مفردها  .فَةِالتَّقاليدُ تَخْتَلِفُ عِندَ النّاسِ يف املُدُنِ املُختَلِ  قاليدُتَ

 نونِ واآلدابِلفُامَعْرِفَةٌ بِ ←.يَّةٌيَّةٌ إسالمِيرانِإةٌ تُنا ثَقافَثَقافَ  ةٌثَقافَ

  .وَشُؤونِ احلَياةِ

  قافاتٌثَ :ج

  لَمْسٌ :مص  سُّ    يَمُ ←.اًألنّهُ حارٌّ جِدّ ؛يَلمَسُ إبريقَ الشّايِ ؤاد الفُ  يَلْمَسُ

  
  التَّدريبُ الثّاين

  .أطَيِّنُ الصَّحيحَ أم اخلَأعَ) ألف

 . ةُلُغَةُ سعيدٍ العَربيّـ ۱

 . امريکأةِ ليبيا تَقَعُ فی قارّ ـ۲

  .ياةِ العَربيَّةِةَ احلَيَّيفِيارةُ البُلدانِ العَربيَّةِ تُبَيِّنُ لَنا کَزِ ـ۳

  .ةِ آسياقارّ تَقَعُ يف سَلْطَنَةُ عُمانَ ـ۴

  . اًدّمجيلةٌ جِ رآنِةُ القُغَلُـ ۵

  
  .يف النَّصِّ بَ ما وَرَدَةِ حَسَيَةِ التّالِلَاألسئِ نِأجيبُ عَ )ب

  األمُّ؟ عيدٍما لُغَةُ سَـ ١

  ؟يَّةَالعَربِ لبُلدانِلِ سَعيدٍ ةِبُ زِيارَما سَبَـ ٢ 

 ؟ البُلدانُ العربيَّةُ يف آسيا يَما هِـ ٣ 

                                                 
 .۳/املائده. ٨٧
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  فريقيا؟إأينَ تَقَعُ اجلَزائرُ؟ يف قارَّة آسيا أم ـ ٤

  
  .ةَيَأکْمِلُ اجلُمَلَ التّالِ )ج

  .ةُلفارسيّا....... لُغَةُ ـ ۱

  سعيدٍ  )ج  سعيدٌ  )ب  سعيداً  )ألف

  .ةِ العَربيَّةِاللُّغَ....... لَّمُ کَطَبْعاً هُوَ ال يَتَـ ۲

  بـ  )ج  إلی  )ب        يف) ألف

  .جامِعَةِ شيرازَ.. .....ةَ اإلجنليزيَّةَ ی اللُّغَتْ سَلمَلَّمَتَعَـ ۳

  ب ألف و )ج  يف  )ب         بـ  )ألف

  .م وَتَقاليدِهِمفَهْمِ لُغَتِهِ....... تُساعِدُ ةُ هذه الزِّيارَـ ۴

  ب ألف و )ج  يف  )ب      یعَلَ) ألف

  .امٍبَعدَ أيّ الدُّکّانَ.......  مريمُ سَوفَـ ۵

  تُراجِعُ )ج  يُراجِعْنَ  )ب   تُراجِعينَ )ألف

  
  

  .أقْرَأ وأنتَبِهُ

  )مُراجَعَةً ،يُراجِعُ ،راجَعَ(؛ )رُجوعاً ،يَرْجِعُ ،رَجَعَ(

  عَوْدةٌ= رُجوعٌ  :مص ←.ةِ صَباحاً ورَجَعَتْ عَصراًةُ إلی املَدرَسَاملُديرَ هَبَتِذَ ـ

  ةُ العَوْدَ ←طَهرانَ؟ یی مَوعِدُ الرُّجوعِ إلـ مَتَ

  مُرورٌ = راجَعَةٌ مُ :مص ←.الطّالِبَةُ دُروسَها ـ راجَعَتِ

  جوعٌرُ :مص ←٨٨أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ﴾ یرْجِعُوا إلَـ ﴿اِ

                                                 
  .۸۱/ سفيو. ٨٨
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  ٨٩هُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾أَنَّ... ـ﴿

  )مُشاهَدَةً ،يُشاهِدُ ،شاهَدَ(؛ )شُهوداً ،يَشْهَدُ ،شَهِدَ(

  رُؤيَةٌ= شُهودٌ  :مص ←.ةًنفِجاراتٍ کَثيرَلُبنانُ وفِلَسطينُ اِ ـ شَهِدَتْ

  .يتِبَ البَقُ قَتَلَ صاحِارِالسّ ٩٠يانٍهودُ عِشُ بَ ما قالَـ حَسَ

  شُهودٌ  :مص ←٩١ـ﴿واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِنيَ لَكاذِبُونَ﴾

  ةٌمُشاهَدَ :مص ←.مِ يف التِّلفيزيونِةِ القَدَقاتِ کُرَـ شاهَدْنا مُسابَ

  
  )ستِشهاداًاِ ،يَسْتَشهِدُ، سْتَشهَدَاِ(؛ )إشهاداً ،يُشهِدُ ،أشْهَدَ(

  إشهادٌ :مص ٩٢ـ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾

  إشهادٌ :مص. دينَ عَلَيهِموا شاهِخُذُ ←٩٣شْهِدوا عَلَيهِم﴾م فَأَـ ﴿فَإذا دَفَعْتُم إلَيهِم أموالَهُ

  . داًبَ شاهِطَلَ ←.احلُکمِ ستَشهَدَ القاضي عِندَ صُدورِـ اِ

 :مص ←.أصبَحَ شهيداً.= رَمضانَ شهرِ دِ والعِشرينَ مِنيف الواحِ) يهِ السَّالمُعَلَ( يٌّـ اُستُشهِدَ اإلمامُ عل

  اِستِشهادٌ

  

  دِواعِةٌ يف القَنَظرَ

  يهِالظَّرفُ أو املَفعولُ فِ

  :عَلَی سمٌ يَدُلُّاِ يهِرفُ أو املَفعولُ فِالظَّـ ۱

  .ةًلَحظَ، ساعَةً، صَباحاً، عَصراً، ظُهراً: مثلُ؛ "نِاظَرْفَ الزَّم" يهِمِّونُسَ" يف"مُتَضَمِّناً معنی  علِلفِاـ زَمَنِ وُقوعِ 

، ماالًشَ ،يَميناً ،وَراءَ ،أمامَ: مِثلُ؛ "ظَرْفَ املَکانِ"يهِ مِّونُسَ "يف"مُتَضَمِّناً معنی  علِلفِاـ أو عَلَی مَکانِ وُقوعِ 

  .عِنْدَ

                                                 
  .۶۰/املؤمنون. ٨٩
 .شاهدان عيىن: شُهودُ عِيانٍ. ٩٠
  .۱/املنافقون. ٩١
 .۲۰۴/البقره. ٩٢
 . ۶/النّساء. ٩٣
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  . ةً ـ مَنصوباًـ عادَ لُ فيهِـ يَکونُ املفعو۲

  الزَّمَنِ؟ ؟ کَمْ مِنَیمَتَ: السُّؤالِ جَواباً عَنِ الزَّمانِ ظَرفُ ـ يَأيت۳

  أينَ؟ أو يف أيِّ مَکانٍ؟: السُّؤالِ نِيَأيت ظَرفُ املَکانِ جواباً عَو

  :ـ يَأيت املَفعولُ فيه غالِبا۴ً

  . "وَقَفْتُ أمامَكَ"و" جَلَسْتُ وَراءَهُ": مثلُ؛ هِالضَّميرِ املُتَّصِلِ بِ یـ مُضافاً إل

  ."دَرَسْتُ بَعْدَ الظُّهرِ"و" وَراءَ البابِ يبُّفَ الصَّوَقَ": مِثلُ؛ رِ بَعْدَهُـ أو مُضافاً إلی االسمِ الظّاهِ

  

  دريباتٌتَ

  التَّدريبُ األوَّلُ

  .أستَخرِجُ ظَرفَ الزَّمانِ يف ما يََأيت

 .ةِ صَباحاًاملَدرَسَ یحَضَرْتُ إلـ ۱

 .السُّوقِ یةِ خَرَجْنا إلرَةِ العاشِعِندَ السَّاعَ ـ۲

 .هرِةَ بَعدَ الظُّسَمَريمُ املَدرَ تَرَکَتْـ ۳

 . ثُمَّ نِمْتُ لَيالً ،ةِلَالعائِ ساءً مَعَمَ ٩٤سَهِرْتُ ـ۴

  
  التَّدريبُ الثّاين

  .يأيت أستَخرِجُ ظَرْفَ املَکانِ يف ما

 .عادَصَديقايت، فَجَلَسْتُ قُرْبَ رَفيقَيت سُ بَعضِ مَعَخَرَجْتُ يف رِحلَةٍ ـ ۱

 .فَنا کانَت سَوسَنُ وفاطمةُوَخَلْ ي،کانَت أنوارُ أمامـ ۲

 .الطَّريقِ ةُ أمامَ مَعْرِضٍ يفارَالسَّيّ تَوَقَّفَتِـ ۳

 .املَکانِ الَّذي نَقصُدُهُ یتابَعْنا السَّيرَ حَتّی وَصَلنا إل ثُمَّ ،ينا بَعضَ املَأکوالتِشتَرَاِ ـ۴

   

                                                 
  .بيدار ماندم: سَهِرتُ .٩٤
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 .بيعَةَنَتَأمَّلُ الطَّ ديمٍمرتلٍ قَ ٩٥صَعِدْنا سَطحَ كَلِبَعْدَ ذَـ ۵

  
  ثُالتَّدريبُ الثّالِ

  .هِأو مَکانِ علِلفِاوُقوعِ  ينِ زَمانِةِ بِجُمَلٍ تامَّةٍ لِتَبيِلَاألسئِ أجيبُ عَنِ

   دُ؟هِيَستَيقِظُ التِّلميذُ املُجتَ متیـ ۱

  املَرتلِ يا زهراءُ؟  یودينَ إلمَتی تَعُـ ۲

  املرتلِ؟  يف كَدُسُ والِجلِأين يَـ ۳

  مِن أيَّةِ جِهَةٍِ تُشْرِقُ الشَّمسُ؟ ـ ۴

    مسُ؟غيبُ الشَّيف أيَّةِ جِهَةٍ تَـ ۵

  
  :عُدريبُ الرّابِالتَّ

  .روفِاحلُ یةَ إليَاخلاصَّةِ لِألعدادِ أحَوِّلُ األرقامَ التَّالِدِها ةِ وقَواعِثَةِ الثّالِريعٍ لِلوَحدَرورٍ سَبَعْدَ إلقاءِ نَظْرَةٍ ومُ

    .وماًيَ ۳۰ الشَّهرِ يفـ ۱

  .صَفْحَةً ۲۲قَرَأتُ ـ ۲

   . کيلومتراً ۴۰ يروتَيدا عَن بَتَبعُدُ صَ ـ۳

  .ةًرَّمَ ۱۲السَّاعَةُ  دَقَّتِ ـ۴

     .تاباًکِ ۱۱ يندعِـ ۵

  .باًطالِ ۳۳نا مِن فُّصَ فُألَّيَتَـ ۶

  
  سُالتَّدريبُ اخلامِ

  .نِةِ بَينَ القَوسَيْةِ املَوجودَالکَلِمَ ینَّی مُضافاً إلأجْعَلُ املُثَ

  :)باءهرُالکَ( عالِمانِـ ۱

  :)الدالبِ( ئيسانِهُما رَ هذانِـ ۲

                                                 
 .بام پشت: سَطح .٩٥
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 : )ي(دانِ وَصَلَ والِـ ۳

  :)بالعِلم واألدَ(مها تِلميذَتانِ  هاتانِـ ۴

  :)السِّباحَة(بَطَالنِ ـ هذانِ ۵

  
  سُالتَّدريبُ السّادِ

  .املِثال بدِلُ کَما يفأستَ

  ) هو(ةٍ؟ يَّرقِمکانِكَ إرسالُ بَإهَل بِ :مثال

  ةٍ؟يَّرقِمکانِهِ إرسالُ بَإهل ب :اإلجابة

   : حننـ ۱

  ٩٦:الماِستِـ ۲

   :املبلغـ ۳

 : همـ ۴

 : أنتمـ ۵

   ٩٧:دَفْعـ ۶

 : املالـ ۷

  
  عُدريبُ السَّابِالتَّ

  .ةٍبَماتٍ مُناسِلِراغَ بِکَلفَاأمْأل 

 ) ستَشهَدَتْ ـ شَهِدَتْاِشاهَدَت ـ . (سرائيلَإِةٍ مِن ثيرَجاراتٍ کَنفِلُبنانُ اِ ...........ـ ۱

 ) يُراجِعُ ـ يَرجِعُ ـ رُجوع. (متحانِةِ االاألوراقَ قَبلَ اخلُروجِ مِن قاعَ ............ التِّلميذُ الذَّکيُّـ ۲

 ) جَ ـ أخْرَجَ ـ خَرَجَخَرَّتَ( .املُسافرُ نُقودَهُ مِن جَيبِهِ ...........ـ ۳

 ) بَّهَشَبَّهَ ـ أشْبَهَ ـ شَتَ(. ةِ مَعَهُميامَبِقَومٍ فَسَوفَ يُحشَرُ يَومَ القِ.........  مَنـ ۴

                                                 
  .دريافت: اِستِالم. ٩٦
  .پرداخت: دَفْع. ٩٧
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 ) ةهايَنتَهَتْ ـ نِاِأنْهَتْ ـ ( .ةُ مريمَدِراسَ ..........ـ ۵

  
  نُالتَّدريبُ الثّامِ

  .لَوْنٍ آخَرَبِ يهِواملُضافَ إلَ لَوْنٍيِّنُ املُضافَ بِأعَ

 .مَرتلِ األستاذِ یبَ إلأن أذهَ ٩٨وماًدتُ يَأرَـ ۱

 .ةٍةٍ کَثيرَصارَ هذا الرَّجُلُ اليَومَ صاحِبَ ثَروَـ ۲

 .قَعْرِ الغَديرِ یالبَطَّةُ اِل نَزَلَتِـ ۳

  ."عصر ويل"عِ هذا الشُّرطيُّ يُنَظِّمُ السَّيرَ يف شارِـ ۴

  
  عُالتَّدريبُ التَّاسِ

  .لَوْنٍ آخَرَبِ وَالصِّفَةَ لَوْنٍيِّنُ املَوصوفَ بِأعَ

 !ما أجْمَلَ الشَّمسَ الطالِعَةَـ ۱

 .حَمَلتُ کتاباً ثَقيالًـ ۲

 .صورٍ قَديمَةٍقُ بِعُلَّةُ تَتَعَهذه األحجارُ القَديمَـ ۳

  .لِّمَيت نورٌالصَّفراءُ لِمُعَدُ لكَ املَناضِهذه األوراقُ الزَّرقاءُ وتِـ ۴

  

  غيرٌمٌ صَعجَمُ
  خَسّ  کاهو 

  بسبانْغْ      اسفناج

  حِلْبَة      شنبليله 

  سبَقْدونِ  جَعْفری 

    فس رَکَ  کرفس 

    کُرّاث  تره 

                                                 
  .امروز: روزی، يک روزى؛ اليَوم: يوماً .٩٨
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  شِبِت  شويد 

  ومٌثُ      سير 

  بَصَل    پياز 

    عناعنَ    نعناع

  )ةبَنَدورَ( مماطِطَ  فرنگی  گوجه

  )طاطسبَ( طاطابَ  زمينی  سيب

  جَزَر        هويج 

  قَرنابيط      کلم  گل

  )وَنْدَرشَ( رندَمَشَ     چغندر

  لفوفمَ         کلم 

  لجْفُ    تربچه

  کوُسَة      ) خورش( کدو

  لِفت         شلغم 

  جنانباذِ    بادجمان

  لفُلفُ        فلفل

  روميٌّ لٌفُلفُ      ای فلفل دمله

  رطْفُ       قارچ 

  بُرْغُل   بلغور

  فاصوليا  لوبيا

  صحُمُّ  خنود 

  ٌشَّرصٌ مُقَحُمُّ  لپه

  عَدَس      عدس 
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  عيرشَ    جو

  مْحقَ      گندم 

  لَوْز      بادام

  جَوْز      گردو

  





 

 

  
  
  
  
  

  ةُعَبِةُ السّاالوَحدَ



 

 

  وارُاحلِ

  هيدُالشَّ

  .يكُنَّ يا أخَوايتلَالسَّالمُ عَ :ةُاألستاذَ

  .يكِ السَّالمُوعَلَ :باتُالطّالِ

  ةُ؟تِ يف األسبوعِ املاضِي يا مَعصومَلِماذا غِبْ: األستاذةُ

  .ةِ شريازَسْتِشهادِ عَمّي يف مَدينَيَّةِ الشارَكتُ يف مَراسيمِ الذِّكرَی السَّنَوِ: ةُعصومَمَ

  مَتَی اُسْتُشهِدَ؟. اهللاُ هُمَحِرَ: األستاذةُ

  ٩٩.احلَربِ املَفروضَةِ واتٍ يفستُشهِدَ قَبلَ سَنَاُ: معصومةُ

  دينةِ شريازَ؟هَل دُفِنَ الشَّهيدُ يف مَ: األستاذةُ

  .نِإنَّهُ دُفِنَ هُنالِكَ قَبلَ سَنَتَيْ ،نَعَم: معصومةُ

   ١٠٠؟ستُشهِدَ خِاللَ احلَربِ املَفروضَةِاُ؟ ألَم تَقويل إنَّهُ قَدِ لِماذا؟ لِماذا قَبلَ سَنَتَنيِ: األستاذةُ

  . جَسَدَهُ املُطَهَّرَ قَبلَ سَنَتَنيِ تُهُ اِستَلَمَتْوأسرَ ،داءِ املَفقودينَهَةِ الشُّنَّهُ كانَ يف زُمرَكِولَم، عَنَ: معصومةُ

  .كَهُ يف فَسيحِ جَنّاتِنْكِأسْ ،نارَبَّ. يءٍ قَديرٌلَی كُلِّ شَإنَّ اهللاَ عَ: األستاذةُ

  .آمنيَ :باتُالطَّالِ

  

    االستعمالُ  ماتٌ وَتَعابيرُلِکَ

  ضورٌحُ ≠ يابٌغِ :مص   .أصْبَحَ غائباً ←١٠١.بِسَبَبِ احلَرِّ بِالّعضُ الطُّغابَ بَ  غابَ

ـ  رَشَعَ عَابِالرّ ومُاليَ  ١٠٢ةُيَّوِنَسَّالی كرَذِّال ـ  ردادَمِن خُ ـ عـامٍ   لِّيف كُ ـ الی كرَذِّال  ةُيَّوِنَسَّ

  ).ضر( يينّمَاخلُ مامِاإل حيلِرَلِ

  

                                                 
  .حتميلیجنگ : احلَربُ املَفروضَةُ. ٩٩

  .مؤنث معنوی است» حَرب«. ١٠٠
  .گرما: حَرّ. ١٠١
  .سالگرد :الذِّكرَی السَّنَوِيَّةُ. ١٠٢
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ـ  لُوّأ يهـ وَ ،ةَهُـوَيزَ  دينةِن مَخيام مِ سهامُ اُسْتُشهِدَتْ  اُسْتُشْهِدَ ةٍ هيدَشَ

  .ةًهيدَأصْبَحَتْ شَ ←.ةٍغريَصَ

  شهادٌستِاِ :مص

  

ـ الدَبَعـدَ وِ  يُدفَنَّ ناتُالبَ کانتِ  دُفِنَ کانـتِ   ←.سـالمِ نَّ قَبْـلَ اإل تِهِ

  .اتٍدفونمَ البَناتُ 

  .بِأرضِ طوسَ) عَلَيهِ السَّالمُ(دُفِنَ اإلمامُ الرِّضا 

  دَفْنٌ :مص

أقامَ،  ←.جَنّاتِكَ نيَيّينِسطِلَلفِاو نيَيّبنانِاللُّ داءَهَالشُّ سكِنِأ ،نابَّرَ  أسْكَنَ

  جَعَلَ

  إسكانٌ :مص

   عٌواسِ ←.سيحٌةِ مَلْعَبٌ فَسَدرَبِ املَجانِ یإل  سيحٌفَ

  الواسِعَةُ اتُهُنّجَ= نّاتِهِسيحُ جَفَ

  ضَيِّقٌ :هادُّضِ

  

  

  لُالتَّدريبُ األوَّ

  .يِّنُ الصَّحيحَ أم اخلَطَأعَأ )ألف

  .ةًها كانَت مَريضَألنَّ ؛الصَّفِّ نِةُ عَمَعصومَ ـ غابَت١ْ

     .ةِةَ يف احلَربِ املَفروضَخالُ مَعصومَ ـ اُستُشهِد٢َ

   .عَمَّ معصومةَ يّونَراقِـ قَتَلَ اجلُنودُ الع٣ِ

     .ستِشهادِهِاِهيدُ دُفِنَ بَعدَ سَنَواتٍ مِن ـ الش٤َّ

     .األستاذَةُ اهللاَ لِلشَّهيدِ دَعَتِـ ٥

      ".آمنيَ"ـ قالَت مَعصومةُ ٦

  

  .ةِيَةِ التّالِاألسئِلَ أجيبُ عَنِ) ب

  ـ لِماذا غابَت مَعصومةُ؟١

  بُ دَفنِ الشَّهيدِ مُتَأخِّراً؟ـ ما سَب٢َ

  األسرَةُ؟ ـ ماذا اِستَلَمَت٣ِ
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  ـ لِماذا سافَرَت مَعصومةُ إلی شريازَ؟٤

  معصومةُ؟ شارَكَتْـ فيمَ ٥

  ـ متَی دُفِنَ الشَّهيدُ؟٦

   تَی اُستُشهِدَ الشَّهيدُ؟ـ م٧َ

  

  النَّصُّ

  عِنْدَ اخلُضَريِّ
ـ وَ، خيصٌثريةٌ والثَّمَنُ رَومَ كَاخلُضَرُ اليَ .عِنْدَ اخلُضَريِّ مرميُی وَيلَلَ      كّـانِ دُ يف ١٠٣يَتَجَمَّعُـونَ  ضـارِ واةُ اخلُهُ

  .اخلُضَريِّ

راماً مِنَ وكيلو غِ وخَسَّتَيْنِ مِماطِن الطَّراماتٍ مِةَ كيلو غِالثَري ثَشتَوتَ ،اخلُضارِ ةِيمَقِ ی وتَتَأمَّلُ يفرَتَی يلَلَ    

بَ هَلِو ؛ها طازِجَةًريدُوتُ ،ومٍيَاخلُضَرَ يَوماً بِ يَرشتَأن تَ ضِّلُ مرميُتُفَ. يموناتٍرَةَ لَوَعَشَ ةِيَالبامِ  راجِـعُ بِ تُذا السـَّ

  .قودَيأخُذُ النُّوَ بوناتِوالزَّ نِبائِلزَّالبائعُ يَزِنُ اخلُضَرَ لِ. ومٍلَّ يَكُ ريِّضَاخلُ كّانَدُ

ـ  وقَ عنـاعٍ كيلـو نَ  صـفَ ونِ مِمـاطِ الطَّ نَداً مِدَعَ ،سِبَقدونِالن راماً مِغِ ري كيلوشتَتَ مرميُ      البُرغُـلِ  نَلـيالً مِ

  ."ةًولَبّتَ" یمَّطَةً تُسَأن تُحَضِّرَ سَلَ ريدُها تُإنَّ. لِصَوالبَ

ـ إ لَصَوالبَ ضارَواخلُ مَماطِطَّالطِّعُ تُقَ مَّثُ ،ماوتَغسِلُهُ سَقدونِوالبَ عناعَتُنَظِّفُ النَّ     ـ  قِطَـعٍ  یل ـ وبَ ،غريةٍصَ دَ أن ع

صـريَ  وعَ يتـونِ يـتَ الزَّ ثُـمَّ تُضـيفُ زَ   ١٠٤،قِابِالسّليطِ اخلَ إلیةٍ تُضيفُهُ صفِ ساعَةِ نِدَّلِمُ املاءِ لَ يفالبُرغُ كَرُتْتَ

  .ةًةً ومُقَوِّيَذيذَةً لَجَحُ سَلَطَةً طازِفَتُصبِِ ،ليهاإيمونِ اللَّ

  

    االستعمالُ  ماتٌ وَتَعابيرُلِکَ

    .هِكّانِدُ يف ضارَيَبيعُ اخلُ جُلُ اخلُضَريُّهذا الرَّ  ريٌّضَخُ

                                                 
  .يَجتَمِعونَ: يَتَجَمَّعُونَ. ١٠٣
  .شدۀ قبلى  مواد خملوط: اخلَليطُ السّابِقُ. ١٠٤
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  أمثانٌ :ج  ، سِعرٌ            ةٌيمَقِ ←تابِ؟كَم ثَمَنُ هذا الكِ  مََنٌثَ

    بّنيَمُحِ← .ةِ القَدَمِرَكُ قاتِسابَمُ م مِن هُواةِهُنَّإ   هُواةٌ

    اًوميّيَ← .ومٍيَوماً بِةِ يَعَاجلامِ يف سُرِّأدَ  ومٍيَوماً بِيَ

  دميةٌقَ :هادُّضِ                                 .طازِجَةً هَواكِلفَا بُّأحِ  طازِجَةٌ

  وَزنٌ :مص                              .هَواكِلفَاالبائعُ يَزِنُ   يَزِنُ

  رٍشتَمُ=  بونٌزَ :مفردها            .شياءِاأل يارِختِاِ ندَالدِّقَةُ عِ نِبائِی الزَّلَعَ   نُبائِزَ

   سَلَطاتٌ :ج    .لِصَوالبَ مِماطِالطَّو يارِاخلِبِ ةًيَّضِّرُ سَلَطَةً شريازِأحَ  سَلَطَةٌ

  

  اينالتَّدريبُ الثّ

  .م اخلَطَأأ حيحَيِّنُ الصَّأعَ )ألف

  . ةًيَت غالِكانَ ضَرُاخلُـ ۱

  . مِماطِالطَّ نَمِ راماتٍغِ ةَ كيلوالثَشْتَرَتْ ثَاِی يلَلَـ ۲

  . عناعِنَّالو سِقْدونِبَمِن الةٌ تُصْنَعُ يَّبِرَسَلَطَةٌ عَ بّولَةُتَّـ ال۳

   .يمونِاللَّ صريِوعَ يتونِالزَّ تِيْزَبِ الّإةً ذيذَلَ تْسَيْلَ بّولَةُتَّـ ال۴

  .ةٌفيدَها مُنَّأل ؛ضارِاخلُ واةِن هُمِ حنُنَـ ۵

  

  .صِّالنَّ يف دَبَ ما وَرَحَسَ ةِيَالِالتّ ةِلَسئِاأل نِأجيبُ عَ) ب

   ؟رُعْالسِّ يثُن حَمِ ضارُاخلُ تِكانَ يفَكَـ ۱

   ؟ضارِاخلُ واةُعُ هُمِتَيَج أينَـ ۲

   ی؟يلَلَ تْرَتَشْاِ م خَسَّةًكَـ ۳

  ؟بّولَةَتَّالنُحَضِّرُ  يفَكَـ ۴
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  .ةَيَالِالتّ أكْمِلُ اجلُمَلَ )ج

  ..........وَتَغْسِلُـ  سَقدونِوالبَ عناعَالنَّ األمُّ ظِّفُنَتُـ ۱

  ـه) مها                        ج )ها                  ب) ألف

  .ةٍساعَ... .......دَّةِ ملُِ مَماطِنَتْرُكُ الطَّـ  ۲

  نِصْفُ) نِصْفَ                      ج) نِصْفِ         ب) ألف

  معصومةُ؟ تْشارَكَ.. ........ـ ۳

  مِنْ ما) فيمَ                ج) لی ما              بإ) ألف

  .ةِفروضَاحلَربِ املَ.... ......إنَّهُ اُسْتُشِهدَ ـ ۴

  ألف و ب ) خِاللَ                   ج) أثناءَ               ب) ألف

  ..........غابَتْ يف  ةُمعصومـ ۵

  ألف و ب)  ج         تِلفائِا سبوعِاأل) املاضي     ب سبوعِاأل )ألف

  

  .أقرَأ وأنْتَبِهُ

  )سَالمَةً ،يَسْلَمُ ،سَلِمَ(

  ةسالمَ :مص← .يَدُهُ نَّ أباها جُرِحَتْكِولَ ،ةِيَّارَدامِ السَّصطِةِ اِثَحادِ يف نُوالُ سَلِمَتْـ 

  ؟نيُسَيا حُ الِمٌسـ أأنتَ 

  

  )إسالماً، يُسْلِمُ، أسْلَمَ(

  سالمإ :مص← ).السَّالمُ  يهِعَلَ( يٌّهو اإلمامُ عل أسْلَمَ لُ مَنوَّأـ 

  سالمإ :مص ←١٠٥﴾...فَقَدِ اهْتَدَوْا أَسْلَمُواـ﴿ فَإِنْ 

  

                                                 
 .۲۰/آل عمران. ١٠٥
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  )سليماًتَ ،يُسَلِّمُ، سَلَّمَ(

  تَسليم :مص← .فِّالصَّ قائي يفلَی أصدِعَ سَلَّمْتُـ 

  سليمتَ :مص ←١٠٦﴾...عَلَى أَهْلِهَا تُسَلِّمُواـ ﴿ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَ

  سليمتَ :مص← .املُديرِ یاملُعَلِّمُ األوراقَ إلسَلَّمَ ـ 

  

  )سْتِسْالماًاِ، يَسْتَسْلِمُ ،سْتَسْلَمَاِ( 

  سالماِستِ :مص ←موا أنْفُسَهمسَلَّ← .احلَربِ األعداءُ يف اِسْتَسْلَمَـ 

  سالماِستِ :مص ←١٠٧﴾مُسْتَسْلِمُونَبَلْ هُمُ الْيَوْمَ  ∗ ـ ﴿مَا لَكُمْ ال تَناصَرُونَ

  

  دِواعِالقَ ةٌ يفظرَنَ

  )۱( ةُيَّعلِالفِ ةُملَاجلُ

  )ةٌفَصِ( عتٌنَ+ لٌفاعِ+ علٌفِ

   .املُعْتَدِلُ الطَّقْسُ يَّرَتََغَ :۱مثال

   فعل   فاعل   نعت       

  .ميلُاجلَ الثَّلْجُ تَساقَطَ :۲مثال

   فاعل   نعت فعل           

 )۲( ةُعليّالفِ ةُملَاجلُ 

  )ةٌفَصِ( عتٌنَ+ مفعولٌ به+ فاعلٌ+ فعلٌ

   .جَميالً    مَنْظَراً    دٌحممّ   يَرْسُمُ :۱مثال

  عتٌنَ   به  فاعلٌ  مفعولٌ    فعلٌ        

                                                 
  .۲۷/النّور. ١٠٦
 .۲۶و۲۵/الصّافات. ١٠٧
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  .ةَاجلَميلَ  ١٠٨عْبَةَاللُّ    الطِّفلُ   يُحِبُّ :۲مثال

   عتٌنَ   به    مفعولٌ   فاعلٌ    فعلٌ        

  )۳( ةُعليّالفِ ةُملَاجلُ

  جارٌ وجمرورٌ+ فاعلٌ+ فعلٌ

  .لقَلَمِاب مسريٌ كَتَبَ :۱مثال

  جمرورٌ حبرف اجلَرّ   رّفعل  فاعل حرف جَ        

  .الكتابِ يف سالِمٌ قَرَأ :۲مثال

  جمرورٌ حبرف اجلَرّ   فاعلٌ حرف جرّ فعلٌ        

  )۴( ةُعليّالفِ ةُملَاجلُ

  رفٌظَ+ فاعلٌ+ فعلٌ

  .باحاًصَ الرَّجُلُ يَذْهبُ :۱مثال

  مانٍزَ رفُظَ فاعلٌ   فِعلٌ         

  )بَعْدَ الظُّهرِ( مساءً      رَجَعْنا :۲مثال

  مانٍزَ رفُظَ   فاعل + فعل   

  .الصَّفِّ  أمامَ   التِّلميذُ   يَقِفُ :۳مثال

  كانٍمَ رفُظَ  فاعلٌ    فعلٌ        

  

  دريباتٌتَ

  :لُالتَّدريبُ األوَّ

  .هادَفرَأذكُرُ مجعَ هذه الكَلِماتِ أو مُ

   :روسدُ

                                                 
 .اسباب بازی: لُعْبَة. ١٠٨
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   :روضفُ

   :وَقت

   :جبَرنامَ

   :أطفال

   :صَصقِ

  

  الثّاين التَّدريبُ

  .املُضادَّةَ ماتِلِيِّنُ الكَأعَ

  نَقَصَ        كرِّحَتَاملُ

  تالثّابِ        تَمَّ

  يَمْدَحُ        أهْمَلَ

  جِّعُيُشَ        يُحَذِّرُ

  هْتَمَّاِ        يُوَبِّخُ

  زوْلفَا        لشَلفَا

  جاحالنَّ        سوبالرُّ

  

  ثُالتَّدريبُ الثّالِ

  .بَةٍناسِمُماتٍ لِكَراغَ بِلفَاأمْلَأ 

  .فٍ ومُعَيَّنٍهادِ ..........نا يف فيدَ مِن أوقاتِعَلَينا أن نَستَـ ۱

  حُدودٍ) ج    إطارٍ )ب    جَبَرامِ) ألف

  .جِرنامَةِ البَدَزيونِ لِمُشاهَيلفالتِّ. .........ستُ لَجَـ ۲

  أمامَ) ج    قُرْبَ) ب    لَیعَ) ألف  

  .سوبِوالرُّ......... ن املُعَلِّمُ التَّالميذَ مِ حَذَّرَـ ۳
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  شَلِلفَا) جيِ               عالسَّ) ب              جاحِالنَّ) ألف

  .يزيونِلفالتِّ البارِحَةَ يف.......... جاً رنامَشاهَدْنا بَـ ۴

  ةَيَاملُسَلِّ) ج              مُسَلِّيَةً) ب                 ياًمُسَلِّ) ألف

  

  عُابِالتَّدريبُ الرّ

  .ثالِاملِ لُ كما يفبدِأستَ

  )لميذالتِّ. (مُلِّعَم املُفَشَكَرَهُ ،متحانِنَجَحَ التّالميذُ يف اال :مثال

  .فَشَكَرَهُ املُعَلِّمُ ،متحانِحَ التِّلميذُ يف االنَجَ: ةجابَاإل

 : ةلميذَالتِّـ ۱

  :بانِالطّالِـ ۲

  :تانِالتّلميذَـ ۳

 : الطّالباتـ ۴

  

  سُالتَّدريبُ اخلامِ

  .هِكْمِلُ اجلُمَلَ حبرفِ جَرٍّ وجمرورٍ بِأ

 .عَلَی الکُرسِيِّسُ التِّلميذُ يَجلِـ ۱

 .إلی إصفَهانَ يدسافَرَ والِـ ۲

 .مِنَ املَشرِقِقُ الشَّمسُ شرِتُـ ۳

 .مِنَ البَيتِ خرُجُ األطفالُيَـ ۴

  

  سُالتَّدريبُ السّادِ

  .ةِيَاآلتِ لِيف اجلُمَ لَوْنٍ آخَرَوالنَّعْتَ بِ لَوْنٍبِ هِبِ فعولَيِّنُ املَأعَ

 .بريَأحْتَرِمُ أخي الكَـ ۱
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 .طارَ السَّريعَتُ القِيْأرَـ ۲

 .سَقريَ البائِلفَا دُأساعِـ ۳

  .ديداً لَهُأقَدِّمُ كتاباً جَـ ۴

  

  عُابِالتَّدريبُ السّ

  .لَوْنٍ آخَرَواحلالَ بِ لَوْنٍبِ هِفعولَ بِأعَيَّنُ املَ

 .مَسرُوراً دَخَلْتُ الصَّفَّـ ۱

 .فاً قُرْبَ البابِتُ أخي واقِيْأرَـ ۲

 .ياًقريَ راضِلفَاساعَدْتُ ـ ۳

  

  نُالثّامِ التَّدريبُ

  .لَوْنٍ آخَرَواحلالَ بِ لَوْنٍلَ بِلفاعِايِّنُ أعَ

  .عاًحُ مُسرِالّلفَايَعْمَلُ ـ ۱

  .ةُ مُبْتَسِمَةًمَلِّعَاملُ دَخَلَتِـ ۲

 .زيناًحَ يٌّلذَهَبَ عَـ ۳

  

  عُاسِالتَّدريبُ التّ

  .ةِيَالِالتّ لِمَاجلُ يف جرورَواملَ يِّنُ اجلارَّأعَ

  .الصَّفِّ يف يٌّعل يَبَقِـ ۱

  .وَقَعَ القَلَمُ عَلَی األرضِـ ۲

  .ذياعِاملِ نَتُ األخبارَ مِعْسَمِـ ۳

 .أحتاجُ إلی املاءِـ ۴
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  رُالتَّدريبُ العاشِ

  .يَّةِبِرَالعَ یلَ إلاجلُمَ هِذِمُ هَأتَرجِ

   .به دوستم سالم كردمـ ۱

   .اتومبيل مقابل خانه توقف كردـ ۲

  .در خيابان ديدمرا ی يدختر بچۀ كوچولوـ ۴ .خريدم ىدو كيلو جعفرـ ۳

  

  غريٌ مٌ صَعجَمُ

  واميسِالقَ رُأشهَ
 دُدَعَ  لُغَتُهُ  سم القاموسِاِ الرَّقَمُ

 داتِلَّجَاملُ

  هُمُؤلِّفُ

  علوفويس مَلُ  ۱  ـ عريب عريب  اللُّغَةِ واألعالمِ املُنْجِدُ يف  ۱

  ستاينّفؤاد أفرام البُ  ۱  ـ عريب عريب  بِدُ الطّالّنجِمُ  ۲

  أنيس ورِفاقُهُبراهيم إ  ۱  ـ عريب عريب  سيطُالوَ مُعجَاملُ  ۳

  سهيل حسيب سَماحَة  ۱  ـ عريب عريب  بَسَّطُعجَمُ املُاملُ  ۴

  عبداهللا يّناصر عل  ۱  يـ فارس عريب  سيطُالبَ مُعجَاملُ  ۵

  ناد ترايبأ/جُربان مسعود  ۲  يـ فارس عريب  دِالرّائِ ةُمَرجَتَ  ۶

  كيّنري البَعْلَبَمُ  ۱  يليزجنإـ  عريب  دورِاملَ  ۷

  كيّنري البَعْلَبَمُ  ۱  ـ عريب يليزجنإ  املورد  ۸

  يبواحلسن فَهرأ  ۱  ـ عريب يفارس  املُحيط  ۹

  ـ غفراين يشرياز  ۱  ـ عريب يفارس  فرهنگ اصطالحات روز  ۱۰

  ـ يفارس /عريب  فرهنگ بيان  ۱۱

  عريب /يفارس

  اهللا جهانبخش ويلّ  ۱
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  خليل اجلَرّ  ۱  ـ عريب عريب  فرهنگ الروس  ۱۲

  ابن منظور  ۱۸  ـ عريب عريب  العَرَبِ سانُلِ  ۱۳

  يديّبَالزُّ  ۱۸  ـ عريب عريب  اللُّغَةِ تاجُ  ۱۴

  سابن فارِ  ۶  ـ عريب عريب  ةِغَاللُّ يسِقايِمَ مُعجَمُ  ۱۵

  يّوميّلفَا  ۲  ـ عريب عريب  نيرُاملُ صباحُاملِ  ۱۶

  ريّخمشَالزَّ  ۱  ـ عريب عريب  ةِالغَالبَ أساسُ  ۱۷

  مَجري وهبة  ۱  ـ عريب يليزجنإ  فيسالنَّ  ۱۸

  آذرتاش آذرنوش  ۱  يـ فارس عريب  فرهنگ معاصر  ۱۹

  مريزائي يجنفعل  ۱  يـ فارس عريب  فرهنگ اصطالحات معاصر  ۲۰

  

  



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  الوَحدَةُ الثّامِنَةُ



 

 

   تَدريبات

  :التَّدريبُ األوَّلُ

  .لْ کما يف املِثالِبدِستَاِ

  ) دروسٌ( .ةِعَةٌ يف اجلامِثريَعمالٌ کَأندي عِ :مثال

  .عندي دروسٌ کثريةٌ يف اجلامعةِ :جابةاإل

  :ةُسَدرَـ امل۱َ

  :ـ ثامر۲ٌ

  :ـ قليل۳ٌ

  :نتَأـ ۴

  :ـ العمل۵ُ

  :ةُيَّلِّـ الک۶ُ

  :أنتمـ ۷

  

  :اينالثّ دريبُالتَّ

   .ثالِحَوِّلْ كما يف املِ

  ) نَّهُ(مُتَأخِّرٌ  الوُصولُ إيل املَطارِ :مثال

  .املَطارِ مُتَأخِّراتٍ یلإصِلْنَ يَ نَّهُ :جابةاإل

   :)مهُ(روجِ ـ اخلروجُ مِن بابِ اخل۱ُ

  : )هو(راءُ التَّذکِرَةِ شِ ـ۲

  :)أنتم( الفُطورِ ناوُلُـ ت۳َ

  :)حنن(ـ حُبُّ السَّمكِ ۴

  :)أنتِ(راحُ طَعامٍ لَذيذٍ قتِاِـ ۵
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  :ثُالتَّدريبُ الثّالِ

  .کما يف املثالِ رْبِطْاِ 

  .ةٍساعَ ارةُ تَصِلُ هنا کُلَّالسَّيّ. ةٌارَهذه سَيّ :مثال

  .ةٍتَصِلُ هنا کُلَّ ساعَ الَّيتةُ ارَالسَّيّ يَهذه هِ :جابةاإل

   ←.ةَأحِبُّ األکْلَةَ اللَّذيذَ. ةٌـ هذه أکلَةٌ لَذيذ۱َ

  ← .عْمَلُ يف املَطْعَمِلُ يَالعامِ. لٌـ هذا عام۲ِ

  ← .ةِيَّأنا أدرُسُ يف هذه الکُلِّ. ةٌيَّلِّـ هذه ک۳ُ

  ← .باتِالطّالِ عَلَّمْتُ مَأنا تَكَ. باتٌطالِ ـ هؤالء۴ِ

  ← .مَکانٌ عِشنا فيه ـ هُناك۵َ

  

  :عُالتَّدريبُ الرّابِ

  .جَمْعَها أو لِماتِالكَ هِذِهَ مُفردَ ذْکُرْاُ

  ←ىشفَستَمُ

  ←کُؤُوس

  ←إطارات

  ←لوائِعَ

  ←سِلْسال

  ←ريرسَ

  ← مَطْع

   ←غريصَ

  ← ةفاتورَ

   ←أمْثِلَة
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  :سُاخلامِ دريبُالتَّ

  .ةِيَالوَحَداتِ املاضِدَ يف طِبقاً لِما وَرَ ةَيَلَ التّالِاجلُمَ أکْمِلِ

  .تُهُ خَطِرَةًحالَ .................أنْ ...............  .هذا خَبَرٌ حَزينٌ ـ۱

  .الطَّريقِ ىعَلَ .............. یإل ...............مِنَ اجلِبالِ .............. األحجارُ و نْزَلَقَتِاِـ ۲

  اً تَطْلُبونَ؟أيّ.................. اً ويّمَسلوقاً، مَشوِ ...............إنَّهُ : مـ اخلاد۳ِ

  .ةِلَالطّاوِ ىلَوَجَدَتْها عَ ...........و ،مَحْفَظَتِها ......بْحَثُ تَ فيسَةُ بَدَأتْـ ن۴َ

  .ةِ حممودٍيف وَرَقَ ...........سُ رِّاملُدَ ىـ ألق۵َ

  .رَيبٍّعَ .........ةً يف يَّناوَلُ أطْعِمَةً عَرَبِـ نَت۶َ

  .ةِ يف الصَّيفِرارَجاتُ احلَرَدَ ..........ـ ۷

  

  :سُالتَّدريبُ السّادِ

  .ةِيَفعالِ التّالِاأل مَصادِرَ ذْکُرْاُ

   ←رونَتَأخَّـ ي۱َ

   ←ـ تَشْتَهُون۲َ

   ←ـ بَحَثَ عَن۳

   ←ـ أتَأکَّد۴ُ

   ←كَنتَظَرتُـ ا۵ِ

   ←رَقَرَّـ ۶

   ←خِّرُنُؤَـ ۷

   ←تْأصابَـ ۸

  

   :عُالسّابِالتَّدريبُ 

  .وارَ التّايلَاحلِ أکْمِلِ



 ۱۱۳    جلسه هشتم/ )۲(مکالمه عربی 

Mokaleme(2) 86-87 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

  ؟ةًةِ عادَسَدرَاملَ یذهَبُ إليفَ تَکَ: مرميُ

  ، وأنتِ؟....................................: حسنيٌ

  ....................ةِِ سَدرَاملَ یبُ إلأنا أذهَ: مرميُ

  كِ؟يِأيف رَ .......... ريخِأحانُ التّمتِاِل کانَ هَ: حسنيٌ

  ........................ .کسِالعَال، بِ: مرميُ

  ؟ كِندَعِ صلُ املُفَضَّلُما هو الفَ: حسنيٌ

  .الرَّبيعِ..................: مرميُ

  

  :نُالتَّدريبُ الثّامِ

  .ةِيَّالعَرَبِ یإل تَرْجِمْ هذا النَّصَّ

  . مرخبتوامن آن را   ىاين روزها قيمت مطبوعات باال رفته است و من من

  

  .را خبوامن» زنِ روز«ۀ جملّکه ويل دوستم مرمي به من پيشنهاد داد  ،خواندم میسال گذشته روزنامۀ کيهان 

  

  .لع شوميگذرد مطّ  ىدر هر صورت خواندن و مطالعه کردن دو چيز مهم است و بايد از آنچه پريامون ما م

  

  :تّاسِعُالتَّدريبُ ال

  .ةِيَدَ يف الوَحَداتِ املاضِةِ طِبقاً لِما وَرَلَاألسئِ أجِبْ عَنِ

  ؟ يف آسيا يرانُإـ أينَ تَقَعُ ۱

  .هاتَفاسريُ وما هِيَ ،ةِيَّيرانِةِ اإليَّسالمِةِ اإليَّاجلُمهورِ لِعَلَمِ ةُفَلِختَاملُ لوانُاألـ ما هِي ۲

  أبْرَدُها؟ ماـ ما أحرُّ الفُصولِ و۳

  ةً؟عادَ فُطورِـ ماذا تَتَناوَلُ يف ال۴

  ؟احلَجِّ كِلِمَناسِ رتَدي احلُجّاجُـ ماذا ي۵َ
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  ةُ اللُّحومِ فِي السّوقِ؟يمَفَضَتْ قِخَنْاِـ هَل ۶

  متحانِ؟ـ هَل کانَت مرميُ تُراجِعُ دُروسَها لَيلَةَ اال۷

  ؟بُّ السَّمَكَتُحِ يفَـ ک۸َ

  ومَ؟اليَ يفَ اجلَوُّـ ک۹َ

  أينَ تَتَّجِهُ؟ یإل .نِجاهَيْتِّذو اِ ريقُـ هذا الط۱۰َّ




