


قُلُوبُُهْم هللاُ َوِجلَْت اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر إِنََّما   
لُوَن  َوإَِذا  تُلِيَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ َزاَدْتُهْم إِيَمانًا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّ

انفال﴾-2﴿ ، تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا مؤمنان 
برده شود، دلهاشان ترسان میگردد؛ و هنگامی که 
آیات او بر آنها خوانده می شود، ایمانشان فزونتر 

 می گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارند



اْلعاِشرُ الَدَّرُس   
 الُمعَجم

 آزمون لغت
 زينَةُ الباِطن
5فعل ماضی   

 بدانيم
 کليپ زير دريا

 التَّمارين
برای ديدن کليپ سنگ ماهی 

 ،کليک کنيد
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با سالم و درود بر شما و آرزوی توفیق روز 

افزون ، امید است که این هدیه ناقابل بتواند 

در راستای یادگیری و یاد دهی کمکی برای شما 

.باشد  

لطفا قبل از استفاده  ، به موارد زیر  توّجه 

:کنید  

حتما فونتها را  از  وبالگ دریافت و نصب -1

 نمایید

به باال استفاده  2013یا  2010از آفیس   -2

.نمایید   

در هر اسالید ازمنوی پایین و آیکن عالمت  -3

.سوال، راهنمایی بگیرید  

.با تشکر    

 

Dawargiti2.mihanblog.com 

دبیر دینی و عربی داور گیتی نورد
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اْلعاِشرُ الَدَّرُس   

.فِي ُعمِق اْلبَحِر أسماٌك َجميلةٌ   
 در عمق دریا ماهی های زیبایی وجود دارد





بشنوید و تکرار 
 کنید

-ُهنَّ  ، -
 ِهنَّ 

 لِنَجاتِِهنَّ 
جمع »ُهنَّ 

«مؤنّث  
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تنها: وحيد   
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 آمدند جاؤوا لبخند اِبتِسام

 بسیار جِدّاً با لبخند بِابتِسامٍ

 زیبایی جَمال کسی أَحَد

 غمگین حَزین او را گرفتند أَخَذوها

 به او إِلَیها
 ترسید خافَ

 ترسیدند خافَتا که أَنَّ

 ترسیدند خافوا بلکه بَل

 ترسیده ، ترسان آمد جاءَ

 معنا معنا کلمه کلمه

 خائِف

راهنم

 ا

کليد                را از صفحه 

 کليد بزنيد تا پاسخ نمايان گردد 
space 
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«أَسماک:جمع»ماهی سَمَک  پس فَ 

«سَمَکات:جمع»ماهی سَمَکَة  خوشحال شدند فَرِحنَ 

 زشت قَبیح سنگ ماهی سَمَکَةٌ حَجَرِیَّةٌ

 انداخت قَذَفَ تور شَبَکَة

 انداختند قَذَفوا تور بزرگی شَبَکَةٌ کَبیرَةٌ

 او را انداختند قَذَفوها دانست عَلِمَ

 ولی لکِنَّ دانست که عَلِمَ أَنَّ

 ولی آنها دانستند عَلِمنَ

 معنا معنا کلمه کلمه

 لکِنَّهُم
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 فرار کردند هَرَبنَ زیرا او لِأَنَّها

هُم- به خاطرِ نجات او لِنَجاتِها آنها ِ-شان ،  ِ-   

 لباسهایشان مَالبِسَهُم از او مِنها

هُما- نگاه کرد نَظَرَ  ِ-آنها ،  ِ-شان ، ِ- 
 آن دو

 محصولشان مَحصولَهُما نگاه کردند نَظَرنَ

هنَِّ-هُنَّ ، - تنها وَحید آنها ِ-شان ، ِ-   

 به خاطرِ نجاتشان لِنَجاتِهِنَّ فرار کرد هَرَبَ

 فرار کردند هَرَبَتا
ایشانآنان ،   

«جمع مؤنّث»  

 معنا معنا کلمه کلمه

 هُنَّ
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َمَکةُ اْلَحَجريَّةُ »کانَْت في بَْحٍر َکبيٍر َسَمکةٌ قَبيَحةٌ اْسُمها  َو  «السَّ

. خائِفاٌت ِمْنهااْْلَْسماُك   
َمَکتَاِن  هَي َذَهبَْت إلی َسَمَکتَيِن؛ (  لِکنَُّهما)َو  خافَتاالسَّ

.َهَربَتا  
.هَي کانَْت َوحيدةً دائِماً   

يّاديَن  َشبََکةً َکبيَرةً فِي  فَقََذفوا .جاؤوافي يَوٍم ِمَن اْْلَيّاِم، َخْمَسةٌ ِمَن الصَّ

ِِ .اْلبَْحر  
 

ماهی ها ترسیدند  .رفت به سوی دو ماهی او 

 و فرار کردند
  

 او همیشه تنها بود

 

و بودیک دریای بزرگ ماهی زشتی بود که اسمش سنگ ماهی در 

.ماهی ها از او می ترسیدند  
  

 زينَةُ اْلباِطنِ 

و تور بزرگی در روزی از روزها، پنج صیاد آمدند

. را در دریا انداختند   
 ادامه
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 برای  مشاهده ی ترجمه ، روی گلها کليک کنيد

http://dawargiti2.mihanblog.com/
http://dawargiti2.mihanblog.com/
http://dawargiti2.mihanblog.com/


َمَکةُ اْلَحَجريَّةُ َسِمَعْت أَْصواَت اْْلَْسماك فَنَظََرْت إلَی . السَّ

بََکِة فََحِزنَتْ  .الشَّ  

بََکةِ  َوقَْعنَ اْْلَْسماُك  .ما جاَء أَحٌد لِْلُمساَعَدةِ  .فِي الشَّ  

 

 ماهی ها خارج شدند و همگی فرار کردند
  

تور . و برای نجات ماهی ها رفت 

.صّیادان را به سرعت ُبرید   

 

پس نگاه کرد به تور و . سنگ ماهی صدای ماهی ها را شنید 

 ناراحت شد
  

 زينَةُ اْلباِطنِ 

.کسی برای کمک نیامد. ماهی ها در تور افتادند   

.َجميعاً  َهَرْبنَ َو  َخَرْجنَ اْْلَْسماُك   

 ادامه

يّاديَن بُِسرَعةٍ قَطََعْت . اْْلَْسماكَو َذَهبَْت لِنَجاِة  . َشبَکةَ الصَّ  
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ُهْم أَخذوها َوٰلِکنَُّهم قََذفوها فِي 

 اْلماء

َمَکةَ اْلَحَجريَّةَ َوقََعْت في ِْلَنَّ ؛ اْْلَْسماُك َحزيناتٍ کانَت  السَّ

بََکِة لِنَجاتِِهنَّ   الشَّ

يّادوَن  َمَکةُ اْلَحَجريَّةُ في الشَّبَکة َو الصَّ أَخذوهافََوقََعت السَّ  

 ادامه

 

آنها او را گرفتند و لی  آن را در آب 

.انداختند   
  

ماهی ها به کشتی صّیادان 

.نگاه کردند  

 

زیرا سنگ ماهی بخاطر نجات آنها در . ماهیها غمگین بودند 

.تور افتاد  
  

 زينَةُ اْلباِطنِ 

.سنگ ماهی در تور افتاد و صّیادان اورا گرفتند  

يّادينَ  نَظَْرنَ اْْلََسماُك  إلی َسفينِة الصَّ  
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و دانستند که زیبایی درون بهتر از  

.زیبایی ظاهر است   
  

زیبایی درون بهتر از : فرمود ( ع)علی 

.زیبایی ظاهر است   

 

ماهی ها بخاطر نجات او خوشحال شدند و با لبخند به او 

.نگاه کردند  
  

 زينَةُ اْلباِطنِ 

.زیرا آن بسیار زشت بود و از آن ترسیدند   

فَخافوا قَبيَحةًِجّداً کانَْت ِْلَنَّها 

.ِمْنها  
فَِرْحَن لِنَجاتِها َو نَظَْرَن اْْلَْسماُك 

 إلَيها بِاْبتِسامٍ 
ِمْن َجماِل َو َعلِْمَن أَنَّ َجماَل اْلباِطِن أَْفَضُل 

.الظّاِهرِ   
زينَةُ اْلباِطِن َخْيٌر ِمْن زينَِة »: ( ع)اْْلماُم َعليٌّ قاَل 

.«الظّاِهرِ   
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(5)ماضیفعل   

ُهما                . نَ ُهنَّ نَظَرْ .             والَِعبُهم           

.تاَکتَبَ ُهما              . اَوقَف  آنها نوشتند آنها ایستادند آنها نگاه کردند آنها بازی کردند .............................. .............................. .............................. .............................. 
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.به جمله های عربی و فارسی زير دقّت کنيد بدانيم  

 اّول شخص مفرد

 دّوم شخص مفرد

 سّوم شخص مفرد

. تُ أنا فََعلْ   

.تَ أنَت فََعلْ   
تِ أنِت فََعلْ   

 ُهَو فََعلَ 
تْ ِهَی فََعلَ   

ممن انجام داد  

یتو انجام داد  

 او انجام داد

 ادامه
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.به جمله های عربی و فارسی زير دقّت کنيد بدانيم  

 اّول شخص جمع

جمعدّوم شخص   

جمعسّوم شخص   

نانَحُن فََعل  

تُماأَنتُما فََعلْ   
تُمأنتُم فََعلْ   

تافََعلَ  - ُهما فََعال  

واُهم فََعل  

ميماانجام داد  

يدشما انجام داد  

ندايشان انجام داد  

تُنَّ أنتُنَّ فََعلْ   

نَ ُهنَّ فََعل  
 ادامه
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آنها  ما نشستيم او نشست تو نشستی من نشستم

 نشستند
شما 

 نشستيد

 درخت فعل ماضی

 برای  مشاهده ی ترجمه ، روی عبارات کليک کنيد
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 التَّمارين

لُ   التَّمريُن الّرابِع التَّمريُن الثّالِث التَّمريُن الثّاني التَّمريُن اْلَوَّ
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لُ  با توّجه به متن درس، کدام جمله صحيح و کدام غلط است؟: التَّْمريُن اْلَوَّ  

َمَکةُ اْلَحَجريَّةُ َوحيَدةً . 1 .کانَت السَّ  

َمَکةُ الَحَجريَّةُ َذَهبَْت لِنَجاِة . 2 السَّ

.اْلَسماك  

َمَکةُ اْلَحَجريَّةُ َصغيَرةً َو . 3 کانَت السَّ

.َجميلةً   

َمَکِة . ٤ يّادوَن ما خافوا ِمَن السَّ الصَّ

 اْلَحَجريَّةِ 
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برای  مشاهده ی پاسخ، روی گزينه ها ی زرد رنگ 

 کليک کنيد
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(کلمهيک يا دو در .)دهيدبا توّجه به متن درس به سؤاالت زير پاسخ کوتاه : التَّْمريُن الثّاني  

َمْن قََذَف الشَّبََکةَ في اْلماِء؟. 1  

َکْم َصيّاداً کاَن في السَّفينَِة؟. 2  

أَْيَن َوقََعت السََّمَکةُ اْلَحَجريَّةُ؟. 3  

ِمْن زينَِة اْلباِطِن؟الظّاِهِرَخيٌر َهْل زينَةُ . ٤  

 خَمسَةٌ

 فی الشَّبَکَةِ

 ال

 الصَّیادونَ
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 برای  مشاهده ی پاسخ ، روی عالمت های سوال کليک کنيد
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.جمله های زير را ترجمه کنيد؛ سپس زير فعل های ماضی خط بکشيد: التَّْمريُن الثّالِثُ   

.اْْلَطفاُل َحفِظوا سوَرتَيِن ِمَن اْلقُرآِن . ١  
.ُضيوفِِهنَّ ِْلستِقباِل النِّساُء َوقَْفَن . ٢  
.َحَصَدتا َمحصولَُهما اْلفاَّلَحتاِن . ٣  
.اْلَولَداِن لَبِسا َمالبَِسُهما. ٤  

را حفظ کردند سوره از قرآن دو کودکان   

مهمانهایشان ایستادند استقبال از برای زنان   

محصولشان را درو کردند دو کشاورز   

لباسهایشان را پوشیدند پسران   
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 برای  مشاهده ی ترجمه ، روی مدادها  ، و برای مشاهده ی فعل ماضی روی کلمات در داخل عبارات کليک کنيد
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ترجمه : التَّْمريُن الّرابِعُ 

.کنيد  

فرار کرد : َهَربَ                 .................................................................. :َدفَْعنَ ُهنَّ      پرداخت : َدفَعَ 

..........................................................: َهَربااْلَولَداِن       

ماند        سالم : َسلِمَ                           ......................................... :ما َعلِْمنَ الطّالِباُت دانست         : َعلِمَ 

.....................................................................: َسلِْمنَ ُهنَّ   

    افتاد : َوقَعَ ...........................................................                   :قََذْفتُماأنتُما    انداخت : قََذفَ 
......................................................: َوقََعتْ الطِّفلةُ        

کرد ياری : نََصرَ ..........................................                               .:ما نَظَرواُهم کرد     نگاه : نَظَرَ 

جاُل     ...........................................: نََصرواما الرِّ  

عبور کرد : َعبَرَ .......................................................          :ما قَطَْعتُمْ أَنتُم         بُريد : قَطَعَ 

.....................................................: َعبَْرتُنَّ أَنتُنَّ         

کرد  ياد : َذَکرَ            ........................................................... :َضَربَتاما ُهما       نزد : َضَربَ ما 

........................................................:َذَکَرتااْلبِنتاِن           

 مردان کمک نکردند

 پسران فرار کردند آنها پرداختند

ندانستندآموزان دانش   آنها سالم ماندند 

 کودک افتاد شما انداختید

 آنها نگاه نکردند

 شما نبُریدید شما عبور کردید

 آن دو نزدند دختران یاد کردند
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 برای  مشاهده ی ترجمه ، روی عبارات کليک کنيد
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به پایان آمد این دفتر ، حکایت 

 همچنان باقیست
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