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حمنِِ للّاِِ بِسمِِ حیمِِ الرَّ  الرَّ

ِترجمهِوِحلِتمریناتِعربیِیازدهمِتجربیِوِریاضی

ِالدرسِاالول

ِاخالقِیهاِهیآِاز

ِمسخرهِآن(ِدیشاِکنندِمسخرهِراِگریدِیگروهِ،)ازمردان(ِیگروهِدینباِدیاِآوردهِمانیاِکهِیکسانِیا

ِبهتر)ِهاِشدهِمسخرهِآن(ِدیشا)ِکنندِمسخره(ِراِگریدِیزنانِ،یزنانِدیونبا.ِباشندِبهترازآنها)ِهاِشده

ِ.باشندِآنهاِاز

ِنامِآوردنِمانیازاِپسِبداست.ِدیندهِزشتِیهاِگرلقبیکدیِوبهِدینکنِییبجویعِوازخودتان

ِ.ستمکارانندِهمانِآنانِپسِنکندِتوبهِوهرکس).ِنهادنِیبرکس(فاسق

ِو.ِاستِگناهِهاِگمانِازِیبعضِهماناِدیزیبپرهِهاِگمانِازِیاریازبسِدیاِآوردهِمانیاِکهِیکسانِیا

ِکهِراِبرادرشِگوشتِداردِدوستِازشماِیکسِایآ.ِکندِیبعضِبتیغِازشماِیبعضِدینباِوِدینکنِتجسس

ِِرمهربانیپذِتوبهِاریبسِخداوندِکهِدیپرواکنِازخداِو)ِدیزاریب(دیمتنفّرِازآنِالبته.ِبخورد.استِمرده

ِیهاِبیعِوِمیکنِیدورِیخودپسندِازِدیباِپس.ِاستِبهترِازماِکهِباشدِیکسِمردمِنیدربِدیشا.است

ِبیعِنیبزرگتر:ِاستِفرموده)ِع(یعلِرمؤمنانیام.مینکنِانیبِیاِاشارهِباِایِیپنهانِسخنِباِراِگرانید

ِ.یبشمارِبیع)ِگرانیدِیبرا(ِتوستِدرِمانندآنِراکهِآنچهِکهِاستِآن

ِراِآنِکهِییهاِلقبِباِراِآنهاِو.ِدینکنِییبجویعِگرانیازد:ِدیگوِیومِدهدِیپندمِماِبهِاولِهیآ

ِاوِدهدپسِانجامِراِآنِوهرکس.ِگناهِبهِشدنِآلودهِاستِیکارِبدِچه.ِدیندهِلقبِدارند،ِیناپسندم

ِ.استِازستمکاران

ِ:استِکردهِحرامِهیآِدوِنیدراِمتعالِخداوندِنیبنابرا

ِ-.ِدنینامِزشتِیهاِنامِباِراِآنهاِوِکردن،ِمسخرهِراِگرانید1ِ

ِ-.ِاستِیمنطقِلیدلِگربدونیدِشخصِبهِیشخصِزدنِتهمتِآنِوِرا،ِیبدگمان2ِ

ِوآن.ِاستِکردنشانِرسواِبخاطرِمردمِیرازهاِآشکارکردنِیبراِزشتِیتالشِوآنِرا،ِکردنِتجسس3ِ

ِ.ماستِدرمکتبِبدِاخالقِوازِبزرگِگناهانِاز

ِ-.ِاستِمردمِنیبِارتباطِقطعِیهاِعلتِنیمهمترِازِوآنِرا،ِکردنِبتیغِو4ِ

ِدندینامِاخالقِیِسورهِاست،ِآمدهِدرآنِهیدوآِنیاِکهِراِحجراتِیِسورهِازمفّسرانِیبعض
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َِِوَِِالصَّحیحََِِعیِّنِِ َِِحَسبَِِاْلَخَطأ ِ:الدَّرِسِِنَّصِ

رینَ  بَعض   یَسم   -1 فَس ِّ راتِّ  سوَرةَ  اْلم  ج   . ..............اْلق رآنِّ  بِّعَروسِّ  اْلح 

مَ  2-  . ......................فَقَطْ  َواْلغٖیبَةَ  لِّْستِّْهزاءَ  ا اْلیَتَینِّ  هاتَینِّ  في للا    َحر 

 . ........................یَْکَرهانِّ  بِّما أ ختَكَ  وَ  أَخاكَ  تَْذک رَ  أَنْ  هيَ  اَْلغٖیبَة   -3

َ  إن  - 4 نَ  السُّْخری ةِّ  َعنِّ  الن اسَ  ییَْنهَ  للا   . ........................اْلَخرینَ  مِّ

فَةِّ  اَلس ْعي   5-   . ........................ َجمیل   أَمر   اْلَخرینَ  أَسرارِّ  لَِّمعرِّ

 است غلط.  القران بعروس الحجرات سوره نیالمفسر بعض یسم-1

 .دندینام قرآن عروس را حجرات سوره مفسران از یبرخ: ترجمه

 است غلط.  فقط بهیالغ و االستهزا نیتیاآل نیهات یف هللا حرم-2

 .کرد حرام را کردن بتیوغ کردن مسخره فقط هیآ دو نیا در خداوند:ترجمه

  است درست.    کرهانی بما اختک و اخاک تذکر ان یه بهیالغ-3

 آن از)کند یم ناراحت را آنها که آنچه به یکن ادی را خواهرت و برادر تو ک است نیا بتیغ: ترجمه

 ( دیآ یم بدشان

 است درست. نیاالخر من هیالسخر عن الناس ینهی هللا ان-4

 دارد یم حذر بر گرانید کردن مسخره از را مردم خداوند قطعا:ترجمه

 است غلط. لیجم امر نیاالخر اسرار لمعرفه یالسع-5

ِباستیز یکار گرانید اسرار از یآگاه یبرا تالش: ترجمه

ِ.التَّفضیلِِ اْسمِِ تَحتَِ َخّطا ِ َضعِْ ثُمَِّ التّالیَةَ، اْلحادیثَِ تَرِجمِِ :نَْفَسكَِ اِْختَبِرِْ

ْلمَ  َجَمعَ  ،َمنْ  الن اسِّ  أعلَم  -1 هِّ  إلى الناسِّ  عِّ  .:علمِّ

 .بیفزاید خود دانش به را مردم دانش كه است كسي مردم داناترین: ترجمه

 (داناترین)تفضیل اسم: أعلَم

هللاِّ  أَحبُّ -2  :لِّعبادهِّ  أنفعه م هللاِّ  إلى عبادِّ

 .است بندگانش به نسبت سودمندترینشان خداوند نزد خدا بندگان محبوبترین: ترجمه

 (محبوبترین)تفضیل اسم: أحب  

 (سودمندترین)تفضیل اسم:أنفع

ن الكسب االعمالِّ  افضل-3  :الحالل مِّ

 است حالل كسب كارها بهترین: ترجمه
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 (بهترین)تفضیل اسم:افضل

 التاّلیةَِ الْعباراتِِ تَرِجمِِ :نَْفَسكَِ اِختبَرِْ

احمین خیر   أنت واْرَحْمنا لنا فاغفرْ  آمن ا رب نا-1.  :الر 

 كنندگاني رحم بهترین تو[ كه]كن رحم ما وبه ببخشاي ما بر آوردیم ایمان پروردگارا: ترجمه

 (بهترین)تفضیل اسم:خیر

 :عیوبكم إلیكمْ  أهَدى َمنْ  إخوانك مْ  خیر   -2

 كند هدیه شما به را عیبهایتان كه است كسي شما برادران بهترین: ترجمه

ِّ  أعوذ ق لْ  -3 نْ  الفلقِّ  برب   :َخلَق ما شر ِّ  مِّ

 .آفرید آنچه شر از دم سپیده پروردگار به برم مي پناه بگو: ترجمه

ن خیر   القدرِّ  لیلة  -٤  :شهر ألفِّ  مِّ

 است ماه هزار از بهتر قدر شب: ترجمه

ن شر   فهوَ  عقلَه َشهوته َغلبَتْ  َمنْ -٥  :البَهائم مِّ

 بدتراست حیوانات از او نماید غلبه عقلش بر او شهوت كه كسي هر: ترجمه

 :ذوالوجهین الن اسِّ  شرُّ -٦

 هستند دورویان مردم بدترین: ترجمه

 .التفَّضیلِِ اْسمَِ وَِ الْمکانِِ اْسمَِ َعیِّنِِ ثمِ  الْعباَرةَ، وَِ .َیةَِاالِْ تَرِجمِِ :نَْفَسكَِ اِختبَرِْ

ْلهم-1  :َسبیلِّهِّ  َعنْ  ضل   بَِّمنْ  أعلم   هو رب كَ  إن   أحسن، هِّيَ  بِّال تي وجادِّ

 او راه از كه كسي[ حال]به پروردگارت كن( ستیز) مجادله است نیكوتر كه روشي به آنها با و:  ترجمه

  است داناتر شده منحرف

 نیكوتر،خوبتر:تفضیل اسم:أحسن

 داناتر:تفضیل اسم:أعلم

 :القدیم العالمِّ  في مكتبة   أكبرَ  خوزستان في سابور جندي َمكتبة   كانتْ -2

 .بود قدیم جهان در كتابخانه بزرگترین خوزستان در شاپور جندي كتابخانه: ترجمه

 كتابخانه: مكان اسم: مكتبة

 بزرگترین: تفضیل اسم: أكبر

 کنید اجرا کالس در را زیر وگوی گفت شبیه نفره دو های گروه در
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لُِاالِِْاَلتَّمرینُِ ِالتّالَیةَ؟ِالتَّوضیحاتِِِتُناِسبُِِالدَّرِسُِِمعَجمَِِِکِلماتِِِِمنَِِْکِلَمةِ ِأَيِ :ِوَّ

مَ )   �� .دیگران حرام را آن  �� ..:  ...........  َحراما   جعَلَه   1⃣   (َحر 

 (َمْیت)   �� ستین زنده که یکس   �� :  .......... ا  ی  حَ  سَ یلَ  یال ذ 2⃣

 (َكبائِّر)    �� بزرگ گناهان   �� :  ...............  َرة  یاْلَکب الذ نوب   3⃣

هِّ  َعن الت وبَةَ  ْقبَل  یَ  یال ذ 4⃣ بادِّ  ..ردیپذ یم ازبندگانش را توبه که یکس  �� :  ..............  عِّ

اب)  ��  (تَو 

 .زشت یها اسم با گرانید دنینام  �� : ............ َحةِّ یالقَب بِّاالسماءِّ  نَ یاالَخر ة  یَ تسم 5⃣

 .(بِّاْْلَلقابِّ  تَناب ز)  ��

میغ یف نَ یاالَخر بِّهِّ  یَرَضى ال ما ذَکرَ  6⃣   .: ............. ابِّهِّ

 (إغتابَ )  �� (باشند ینم)  ستندین یراض آن به نبودشان در گرانید که را آنچه کرد ذکر  ��

 

 

ِ.ِمنكَِِاْلَمطلوبََِِعیِّنِِِثُمَِِّالنَّبَویَّةَ،ِحادیثَِااْلَِِٰهِذهِِِتَْرِجمِْ:ِالثّانيِاَلتَّمرینُِ
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لق   حسن   1⃣  .  ن  یالد    نصف   الخ 

 .  است نید نصف یاخالق خوش ��

 حسن:  مبتدا ��

  نصف:  خبر��

لق ه   ساء   من   2⃣   ن فس ه   ع ذَّب   خ 

 .  دهد یم عذاب را خودش ، شود بد اخالقش هرکس ��

 نفس:  مفعول ��

ثت   إنَّما 3⃣ م   ب ع  م   ألتم   کار   . األخالق   م 

  شدم ختهیبرانگ ، کنم کامل را اخالق یارزشها که نیا یبرا تنها ��

 بعثت:  مجهول یماض فعل��

  مکارم:  مفعول��

مَّ  4⃣ سَّنت   ک ما ألل ه  ل قي ح  ن   ، خ  س   ل قي ف ح   . خ 

 ..  گردان کوین را اخالقم ، یکرد کوین را نشمیآفر که همانطور ایخدا ��

 حسنت:  یماض فعل ��

  حسن:  امر فعل ��

ن زان  یالم في أثقل   ء  یش   س  یل 5⃣ ل ق   م  س ن   الخ   .. الح 

 .  ستین تر نیسنگ ، کوین اخالق از( اعمال) یترازو در یزیچ ��

 أثقل:  لیتفض اسم ��

 الخلق من ، زانیالم یف:  مجرور و جار ��
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ِ.التّالیَةََِِواْلَمصاِدرَِِاْلفعالَِِتَْرِجمِِ:ِالثّاِلثُِِاَلتَّمرینُِ

 

 

ِ:َکاْلِمثالِِِالتّالیَةَِِاْلِحسابیَّةَِِاْلعََملیّاتِِِاُكتُبِِ:ِالّرابِعُِِاَلتَّمرینُِ

 (  الرابع التمربن)  چهارم نیتمر حل

 1۰+4=14.       عشر اربعة یساوی أربعة زائدة عشرة( 1

 . است چهارده یمساو چهار عالوه به ده

 1۰۰÷2=5۰.    نیخمس یساوی نیإثن یعل میتقس مئة( 2
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 .  است پنجاه یمساو دو بر میتقس صد

 ۸×3=24.    نیعشر و أربعة یساوی ثالثة یف ةیثمان( 3

  . است چهار و ستیب یمساو سه در ضرب هشت

 76-11=65.   نیست و خمسة یساویعشر أحد ناقص سبعون و ستة( 4

 . است پنج و شصت یمساو ازدهی یمنها شش و هفتاد

نَةِِِِلْلَکِلماتِِِعرابيَِّاالِِْاْلَمَحلََِِّعیِّنِِ:ِاْلخاِمسُِِاَلتَّمرینُِ ِ.اْلُملَوَّ

 . َ نیالمؤمن یعل و  ِّ َرسولِّه یعل    نتَهیَسک     هللا فَأنَزلَ ( 1

 . کرد نازل مومنان بر و اش فرستاده بر را آرامشش خداوند پس:   ترجمه

  منصوب و مفعول:   نتَ یَسک

  جر حرف به مجرور:   رسول

سعَها إال    نفسا    هللا    کل ِّفی ال(  2  .  و 

 .  دهد ینم فیتکل توانش اندازه به جز یکس به خدا:  ترجمه

 . منصوب و مفعول:   نفسا  /      مرفوع و فاعل :     هللا

ة   الکالم   و َذَهب   الس کوت  ( 3  . فِّض 

 . هست نقره گفتن سخن و هست طال کردن سکوت:  ترجمه 

 مرفوع و خبر:     فِّض ة/       مرفوع و مبتدا:   الکالم  

بادِّ  أََحبُّ (  4 هِّ  أَنفَع ه م هللاِّ  یإل  ِّ هللا عِّ بادِّ  . لِّعِّ

 .  است بندگانش یبرا نشانیسودمندتر  خدا  ِّ نزد خدا بندگانِّ  نیتر محبوب:   ترجمه

بادِّ /    مرفوع و مبتدا:    أََحبُّ    مجرور و هیإل مضاف  عِّ

 مرفوع و خبر:  أَنفَع  /    جر حرف به مجرور:ِّ   هللا

نْ  ر  یخَ  العاقِّلِّ  َعداَوة  ( 5 لِّ  َصداقَةِّ  مِّ  . الجاهِّ

 .  هست نادان یِّ دوست از بهتر دانا یِّ دشمن

 مرفوع و مبتدا:  َعداَوة  

 مرفوع و خبر:   ر  یخَ 

 جر حرف به مجرور:   َصداقَةِّ 

 



 

 

 

۸ 
 

ِاْسمََِِعیِّنِِِثُمَِِّالتّالیَةَ،ِاْلُجَملَِِوَِِاکیبَِرالتَِِّتَْرِجمِِ:ِالّساِدسُِِاَلتَّمرینُِ

ِ.التَّفضیلِِِاْسمَِِوَِِاْلَمکاِن،ِاْسمَِِوَُِِمبالَغَِة،ِْاْسمَِِوَِِاْلَمفعوِل،ِاْسمَِِوَِِاْلفاِعِل،

 (غرب)مغرب و( شرق)مشرق پرودگار-1

 مکان اسم:مغرب و مشرق

 دارد دوست را کوکارانین که یکس یا-2

 فاعل اسم:نیالمحسن

 مهربانان نیمهربانتر یا-3

 فاعل اسم:نیالراحم

 یبیع هر پوشاننده یا-4

 فاعل اسم:ساتر

 گناهان امرزنده اریبس یا-5

 مبالغه اسم:غفار

 

ِالثّانيِاَلدَّْرسُِ

1ِترجمهِمدلِ

 ُمعَلِّم پیشگاه در َمحَضِراْلُمعَلِّمِِ في

ةِِ في ِسِ َکلّمِِ إلَی یَْستَِمعونَِ لّبُِ ا الطِ  کانَِ األُولَی الِحصَّ  قَلیلُِ ُمشاِغبِ  طاِلبِ  بَینَُهم کانَِ وَِ الکیمیاِء، ُمَدّرِ
 یَْجِلسُِ لَّذي ا إلَی یَْهِمسُِ تاَرة ِ وَِ َخلفَهُِ الَّذي َمعَِ یَتََکلَّم وَِ اْلَوراءِِ إلَی تاَرة ِ یَلتَِفتُِ بُِسلوِکِه،ِالط لّبَِ یَُضرِ  اأْلَدِب،

 . السَّبوَرةِِ َعلَی الُمعَلِّمُِ یَْکتُبُِ حینَِ َجْنبَهُِ

 آشوبگر آموزی دانش آنها دربین دادند، می گوش شیمی معلم سخنان به آموزان دانش اول، زنگ در
 وبا گرداند می بر روی خود سر پشت به گاه میرساند، ضررِآموزان دانش به رفتارش با بود، ادبی وکم

 در که کسی با نوشت،ِمی سیاه تخته روی معلم که هنگامی وگاه کرد می صحبت بود سرش پشت کسیکه

 .گفت می سخن آهسته نشست می کنارش

ةِِ َوفي ةِِ َوفِي ; ا ِ اأْلَحیاِءتَعَن ت عْلمِِ ُمعَلِّمَِ یَسأَلُِ الطالبُِ کانَِ الثاانِیَةِِ اْلِحصَّ  َزمیلِ  َمعَِ یَتََکلَّمُِ کانَِ الثااِلثَةِِ اْلِحصَّ

 الطااِلبَِ َولِکنَِّ .ااِلْمتِحانِِ في یَْرُسبِْ َجیِّدا ِ الدَّرِسِ إلَی یَْستَِمعِْ ال َمنِْ :قالَِ و اْلُمعَلِّمُِِفَنَصَحهُِ ؛ یَضَحکُِ وَِ ِمثِلهِِ

 . ُسلوِکهِِ َعلَی اْستََمرَِّ

 با سوم زنگ ودر کرد؛ می سؤال شناسی زیست معلم از گیری، مچ برای آموز دانش دوم، زنگ ودر

 درس به خوب هرکس  :گفت و کرد اورانصیحت ُمعَلِّم خندید؛ِومی کرد می صحبت خود شبیه همکلّسی

  .داد ادامه رفتارش به آموز دانش ما ا ا .شود می مردود امتحان در ندهد گوش
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 أَکتُبَِ أَنِْ أُِحبِ  : َوقالَِ القَضیة لَه َوَشَرح اْلفاِرسّيِِ اأْلََدبِِ ُمعَلِّمِِ إلَی فََذهب اْلُمشِکلَِة، هِذهِِ َحولَِ ِمهرانُِ فَکَّرَِ

قالَِ َطلَبِهِِ َعلَی اْلُمعاَلمُِ فَوافَقَِ;" َمحَضِرالُمعَلِّمِِِفي" ُعنوانِِ تَحتَِ إنشاءِ  ََ  : لَه َو

 و داد توضیح برایش را وموضوع رفت فارسی ادبیات معلم نزد پس اندیشید، مشکل این پیرامون مهران

 به و کرد موافقت درخواستش با معلم پس بنویسم؛ "معلم پیشگاهِدر"عنوان با انشائی دارم دوست  :گفت

  :گفت او

 ث مَِّ ; إنشائِکَِ ِکتابةِِ علی یُساِعْدکَِ"الثااني الشَّهیدِِ" ي ا اْلعاِمل دیَنِِ ا الِْ ِلَزینِِ" اْلُمریدِِ ُمْنیَةِِ" ِکتابَِ تُطاِلعِْ إنِْ

 َزمیلُکَِ یَتَنَبَّه َفَسوفَِ اْلط لّبِِ أَمامَِ إنشاَءکَِ أ تَْقرَِ إنِْ: لَه اْلُمعَلِّمُِ فَقالَِ . ِلُمعَلِِّمهِِ َوأَعطاه إنشاَءه مهرانُِ َکتَبَِ

 . اْلُمشاِغبُِ

 انشایت نوشتن رادر تو کنی، مطالعه را "ثانی شهید"العاِملي دینِِ ا ال زین از  "اْلُمریدِِ ُمْنیَة"کتاب اگر

 انشایت اگر :گفت او به معلم  .داد معلمش به را آن و نوشتِرا انشایش مهران سپس ، کند می کمک

 .شد خواهد متوجه آشوبگرت همکلّسی بخوانی، آموزان دانش دربرابر

ِ ِمن قِْسمِ  هذا وَِ  : إنشائِهِِ نَّصِ

  :اوست انشاء متن از بخشی واین

 ;بِالُمتَعَلِّم َواألُخَری بِالُمعَلِِّم، بَعُضها َوالتَّعلیِم،یَرتَبِط التَّربیَةِِ َمجاالتِِ في ا ِ ُکتُب اْلعُلَماءِِ ن مِِ َعَددِ  أَلَّفَِ...

،َِمحَضِرالُمعَلِّمِِ في َوِللطااِلبِِ ها ; یَنَجحِْ بِها یَْلتَِزمُِ َمن آداب   : أََهم 

 ُمعلم به آنها از برخی کردند، تألیف پرورش و آموزش های زمینه در کتابهایی دانشمندان، از تعدادی...

 دارد، وجود آدابی معلم درپیشگاه آموز دانش برای قطعا ;شود میِمربوط آموز دانش به دیگر برخی و

 :آنها مهمترین شود؛ می موفق باشد؛ پایبند آن هرکسبه که

  .نکند سرپیچی معلم های فرمان از  .اْلُمعَلِّمِِ أَواِمرَِ یَعصيَِ ال أَن-1

دبِِ إساَءة فیهِِ َکلّمِ  َعن أاِلْجتِنابُِ .2 ََ َْ  .باشد ادبی بی آن در که سخنی از کردن دوری  .ِلْل

  .نکند فرار مدرسه تکالیف ازانجام .اَْلَمدرسیَّةِِ اْلواِجبات أَداءِِ ِمن یَْهُربَِ ال أَن  .3

،ِعنَدما في اْلنَّومِِ َعَدمُِ .4 ّفِ سُِ الصَّ   .نخوابد درکلّس معلم، دادن درس هنگام  .اْلُمعَلِّمُِ یَُدّرِ

سُِ ِعنَدما الط لّبِِ ِمنَِ َغیِرهِِ َمعَِ یَتََکلَّمَِ ال أَن  .۵  آموزان دانش دیگر با دهد می معلم که هنگامی  .الُمعَلِّمُِ یَُدّرِ

 .نکند صحبت

 . الَکلّمِِ ِمنَِ یَْفُرغَِ بِاْلَکلِّم،َویَْصبَِرَحتَّی َوالیَْسبقَه َکلَّمهُ، یَقَطعَِ ال أَنِْ. ۶

  .شود فارغ گفتن سخن از تا کند وصبر نگیرد، پیشی او از سخن در و نکند، قطع را سخنش

 . ِلَضروَرةِ  ال ا إ اْلوراءِِ إلَی ااِلْلتفاتِِ َعَدمُِ وَِ بِدقَّةِ  إلَیهِِ بِأََدب ،َوااِلستِماعُِ أَماَمه اْلُجلوسُِ. ۷

 هنگام مگر سر پشت به نگرداندن بر وروی دادن، گوش سخنانش به دقت وبا نشستن، او برابر در ادب با

 .ناچاری

 . الصَّفِِّ في ُسلوِکهِِ َعلَی َخِجلَِ وَِ نَِدمَِ مهران، إنشاءَِ اْلُمشاِغبُِ الطااِلبُِ َسِمعَِ الما
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ِ.کشید خجالت کلّس در رفتارش واز شد پشیمان شنید، را مهران إنشای آشوبگر، آموز دانش وقتی

،أحَمدشوقي شاِعرُِ ا ال قالَِ   :گفت معلم درباره مصری شاعر شوقی، احمد  :الُمعَلِّم عن المصري 

ِِآور بجای کامل را احترامش و برخیز معلم برای التَّبجیلِّ َوفِّهِِ ِللُمعَلِّمِِ قُمِْ

 باشد پیامبر )چون (معلم بود نزدیک َرسوال یکونَِ أَنِْ الُمعَلِّمُِ کادَِ

 که است کسی از گرانقدرتر و بزرگوارتر )او که (فهمیدی آیا الَّذی ِمنَِ أََجلَِّ أَوِْ أَشَرفَِ أََعِلْمتَِ

ِداد می پرورش را وخردها جانها و سازد می ُعقوال وَِ ا ِ أَنفُس یُْنِشئُِ وَِ یَْبني

ِ َحَسبَِ قَصیرا ، َجوابا ِ اُکتُبِْ ِ.الدَّرِسِ نَّصِ

؟ َذَهبَ  َمنْ  یإل 1⃣ ْهران   مِّ

 ؟ رفت یکس چه نزد مهران:  ترجمه ��

ْهران   ذَهبَ  �� عَلِّمِّ  یإل مِّ  أْلفارسي اْْلَدبِّ  م 

 .رفت یفارس اتیادب معلم نزد مهران ��

 

ب  یَ  فَ یْ ک 2⃣ لوس   جِّ عَل ِّم أمامَ  اْلج   اْلم 

  ؟ باشد دیبا چگونه معلم یجلو نشستن ��

 بِّأَدب اْلْمعَل ِّمِّ  أمامَ  ْجلِّسَ یَ  أنْ  ذِّ یالت ِّْلم یعل ��

 .ندیبنش ادب با معلم مقابل در دیبا آموز دانش��

 ؟ اْلَوراءِّ  یإل ْلتَفَت  یَ  کانَ  یال ذ اْلط البِّ  أْخالق   فَ یْ ک 3⃣

 بود؟ چگونه گرداند یبرم رو عقب به که یآموز دانش( رفتار) اخالق ��

با   طالِّبا   کانَ �� شاغِّ  اْْلَدبِّ  ل  یقَل وَ  م 

 .بود یادب یب و شلوغ آموز دانش ��

تابِّ  اْسم   ما 4⃣ ْهران   قََرأَه   ال ذي اْلکِّ  مِّ یاْلتَْعل وَ  ةِّ یَ اْلتَْربِّ  َمجالِّ  في مِّ

 ست؟یچ خواند آموزش و پرورش نهیزم در را آن مهران که یکتاب نام��

ر ةِّ یَ ْمنْ "کتاب  �� لي نیالد ِّ  دِّ یْ لِّزَ  دِّ یاْلم  ه" عامِّ ََ  "اْلثانِّي دیالش 

 دوم دیشه یعامل نیالد نیز دِّ یالمر ةیمن کتاب ��

َِّ أ في 5⃣ ة   ی  ص  ب   کانَ  حِّ عونَ یَ  اْلط ال  ؟یمیاْلک ا ْستاذِّ  َکالمِّ  یال ْستَمِّ  اءِّ
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 ؟ دادند یم فرا گوش یمیش استاد سخن به آموزان دانش زنگ کدام در��

 

ةِّ  في�� ص  ب   کانَ  یاْْلول اْلحِّ عونَ یَ  اْلَطال   اءِّ یمیاْلک ا ْستاذِّ  َکالمِّ  الي ْستَمِّ

ل زنگ در��  . دادند یم فرا گوش یمیش استاد سخن به آموزان دانش او 

تبَرْ  مِّ : نفََسكَ  اخِّ ،ااْل  تَرجِّ لَ  وَ  الش رطِّ  أَداةَ  َعین ِّ  .َ ثمُّ  یاتِّ ، فعِّ  .. جوابهَ  وَ  الش رطِّ
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لُِاالِْ اَلتَّْمرینُِ  ×√   اْلَحقیقةِِ َحَسبَِ الصَّحیَحةِِ َغیرَِ وَِ الصَّحیَحةَِ اْلُجملَةَِ َعیِّنِِ :وَّ

 

  

رینِالثاّني  .ِمنكَِ الْمطلوبَِ َعیِّن ثُم.َّ جوابهُ، وَِ الشَّْرطِِ فِْعلَِ وَعیِّن االْحاَدیثَِ وَِ ااْلیةَ.َ تْرِجمِِ :الَتمَّ

1 نْ  ت نفِّق وا ما و ⃣  . م  یَعل بِّهِّ  هللاَ  فَإن   ر  یْ خَ  مِّ

 . است آگاه آن به خداوند  مسل ما دیکن انفاق یکین و ریخ از آنچه هر و:  ترجمه ��

 شرط اداة:  ما��

 شرط فعل:  تنفِّق وا ��
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 شرط جواب:    م  یَعل بِّهِّ  َهللا فإن  ��

 جر حرف به مجرور:  ر  یْ خ��َْ 

 .مجرور و جار:  ر  یْ خَ  منْ ��

2 ْلما   َعل مَ  منْ  ⃣ لَ  َمنْ  أْجر   فَلَه   عِّ نْ  نق ص  یَ ال بِّهِّ  َعمِّ لِّ  أْجرِّ  مِّ  .   العامِّ

 از و کند یم عمل آن به که دارد را یکس پاداشِّ  او پس دهد ادی را یدانش کس هر ��

 .   شود ینم کم کننده عمل پاداشِّ 

  شرط اداة:  منْ ��

 شرط فعل: عل مَ ��

لَ  َمنْ  أْجر   فلَه  ��  شرط جواب:  بِّهِّ  َعمِّ

لِّ ��  فاعل اسم:  العامِّ

3 ل وا ما أعداء   الن اس   ⃣  .  َجهِّ

 (. دانند ینم) ندانستند که هستند یزیچ دشمن مردم ��

 مکسر جمع :   أعداء��

 َعد و  :  آن مفرد��

4  .  الَکالم   نَقَصَ  العَقل   تَم   إذا ⃣

 . َشَود یم کم سخن َشَود کامل عقل گاه هر��

 شرط اداة:  إذا��

  شرط فعل:  تم   ��

  فاعل:  العَقل  ��شرط جواب:  نقَصَ ��

 فاعل:  الَکالم  ��

5  . تا  ی ِّ مَ  کانَ  إنْ  وَ  ی  حَ  العالِّم   ⃣

رده چه اگر و است زنده  دانشمند ��  . باشد م 

 مرفوع و مبتدا:  العالِّم  ��



 

 

 

14 
 

 مرفوع و خبر:  ی  ح��

6 ب َمجلِّسِّکَ  َعنْ  قمْ  ⃣ کَ  وَ  کَ یْلِّ عَل ِّمِّ  . را  یأَم ک ْنتَ  إنْ  وَ  م 

 اسم:  مجلِّسِّ ��..  یباش فرمانده چه اگر زیبرخ معلمت و پدرت خاطرِّ  به تیجا از��

  مکان

 فاعل اسم:  معَل ِّمِّ ��

 .التّالیَةَِ َواْلَمصاِدرَِ ااْلَفعالَِ تَْرِجمِِ :الثّاِلثُِ اَلتَّمرینُِ
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 .اْلُمناِسبِِ َمکانَِها في التَّراکیبَِ وَِ اْلُجَملَِ ٰهِذهِِ َضعِْ :الّرابِعُِ اَلتَّمرینُِ

 

 ( ≠ = ) اْلُمناِسِ َمکانَِها في اْلُمتَضاّداتِِ وَِ اْلُمتَاِدفاتِِ َضعِِ :اْلخاِمسُِ اَلتَّمرینُِ
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رینُِ  .جوابهَِ وَِ ِط،رالشَِِّوفِعل طِِرالشَِّ أَداةَِ َعیِّنِْ ثمِ  والْحاَدیَث، ااْلیاتِِ تَرَجَمةَِ أَکْملِْ :الّساِدسُِ الَتمَّ

 

 الثّاِلثُِ اَلدَّْرسُِ

ِدرختانِیهایشگفت

ِهاِدهیپدِنیاِازِیبعضِواکنون.ِخداستِقدرتِوآنِکنندِیمِاثباتِراِقتیحقِکیِعتیطبِیهاِدهیپد

ِ:میکنِیمِفیراتوص

ِآنِیهاِوهیمِوِد،یروِیمِلیبرزِدرِدارد،ِتفاوتِجهانِدرختانِهیبقِباِکهِاستِیدرختِیلیبرزِانگور

ِ.دهدِیمِوهیمِسالِطولِدرِکهِنستیاِدرختِنیاِیهاِیژگیوِنیترِمهمِوازِکندِیمِرشدِتنهاشِیرو

ِشیبِبهِآنهاِازِیبعضِیبلندِیگاهِاست،ِایفرنیکالِدرِجهانِدرختانِنیبلندترِازِیدرختِایسکوِدرخت

ِسال3۵00ِِبرِافزونِبا ِیتقرِعمرشِوِشود،ِیمِمتر9ِِبرِبالغِآنِقطرِیگاهِوِرسدِیمترم100ِاز

ِ.شودِیم

ِدورِدنیچیپِباِراِشیزندگِکند،ِیرشدمِییاستواِیجنگلهاِازِیدربعضِکهِاستِیدرختِکنندهِخفهِدرخت

ِقشمِیِرهیجزِدرِآنِازِینوع.ِکندِیمِخفهِراِآنِجیتدرِبهِسپسِکند،ِیمِآغازِیدرختِیِشاخهِو.تنه

ِ.ِاستِواقعِهرمزگانِدراستانِوجودداردکه
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ِوهیمِشیهاِشاخهِیدرانتهاِوِکند،ِیمِرشدِآرامِانوسیاقِریجزاِدرِکهِاستِییاستواِیدرختِنانِدرخت

ِ.خورندِیمِراِهاِوهیمِنیاِمغزِمردم.ِداردِنانِمثلییها

ِمحصوالتشانِحفاظتِیبراِهاِمزرعهِدورِینیپرچِمانندِراِآنِکشاورزانِکهِاستِیدرختِنفتِدرخت

ِیمِفرارِآنِازِواناتیحِکهِاستِندیناخوشاِوِبدِدرختِنیاِیبوِرایز.ِرندیگِیمِکارِبهِواناتیازح

ِیگازهاِازِنوعِچیهِشدنِخارجِباعثِهاِآنِسوختنِکهِدربرداردِروغنِیمقدارِشیودانههاِکنند،

ِمدادِدرختِِِاسمِبهِازآنِنوعِکیو).ِاستِممکن(داردِامکانِازآنِنفتِدیتولِو.شودِینمِکنندهِآلوده

ِ.داردِوجودِوبلوچستانِستانیاستانسِدرِکشهرینِدرشهر

ِدرِآنِازِییبایزِیهاِجنگل.ِکندِیمِعمرِسال2000ِِیگاهِوِاستِکهنسالِدرختانِازِبلوطِدرخت

ِیمِپنهانِخاکِریزِراِبلوطِسالمِیهاِدانهِازِیبعضِسنجاب.ِداردِوجودِلرستانِاستانِوِالمیاستانا

ِ.شودِیمِیودرختِکندِیمِرشدِبلوطِدانهِآنِندهیآِسالِودر.ِکندِیمِفراموشِراِشیجایِگاهِوِکند،

ِاند.ِندادهِانجامِآنِازِترِوخوبِترِحاللِراِیکارِمردمِسوگندِخداِبه...ِِدیبکارِونهالِدیکنِیکشاورز

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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