
 

 ٩٤-٩٥سال تحصیلی  (کل کتاب)١٢تا١درس -ترجمه کلیه م� دروس عربی هشتم-به نام خدا 
 www.nemonasoal.blog.irآدرس اینرتنتی:

فِّ الّساِبعِ  ُدروِس  ُمراَجَعةُ  -عربی هشتم   درس اول  دوره درس های کالس هفتم:الصَّ
 )آموزان(دانش آموزان سالم علیکمدانش  سالم برشS باد الّسالُم َعلیکُم أیّها الطُّالب؛

فِّ الّثاِمِن؛   خوش آمدید به کالس هشتمأَْهالً َو َسْهالً ِفی الصَّ
 )حال شS چطوراست(چطورید:کَْیَف حالُکُْم؟

 سال تحصیلی جدید مبارک.الّسَنة ُ الّدراسّیة الَجدیدُة َمربوکَةٌ 
ِ ِألنَّکُم قاِدروَن َعلَی َفْهِم  ّkِ قادربرفهمیدن عبارات ساده هستید.الِْعباراِت الَْبسیطَةِ الَْحْمُدSسپاس خدارازیرا که ش 

  اهمیت زبان عربی:أَهّمیَُّة اللَُّغِة الَْعَربیَّةِ  -عربی هشتم   درس دوم
َنِة الSْضَیةِ  ِ َربِّ الْعاَلمیَن﴾ ِألنَّنا نََجْحنا ِفی السَّ ّkِ است.زیراکه مادرسال گذشته موفق شدیم.(قبول شدیم:سپاس ازآن خداوندجهانیان ﴿الَْحمُد( 

 قادربه خواندن عبارت ها ومتون ساده عربی هستیم:.َو قاِدروَن َعلَی ِقراَءِة الِْعباراِت َو النُّصوِص الَْعَربیَِّة اْلَبسیطَةِ 
  .َکث~اً  َمخلوطٌَةِبها الْفاِرسيَّةُ  اللَُّغةُ  و دیِننا، لَُغةُ  نَّهاِالَ  الَْعَربیَِّة، اللَُّغةِ  تََعلُّمِ  إِلَی ِبحاَجةٍ  نَحنُ 

 .بسیار آمیخته است زبان فارسی با آنو عربی زبان دین ما است  نیازمندیم،زیراکهزبان عربی ما به یادگرف� 
 هSنا زبان عربی اززبان های جهانی( بین املللی )است:.إنَّ اللَُّغَة الَْعَربیََّة ِمَن اللُّغاِت الْعالَمیَّةِ 

 .قران واحادیث به زبان روشن(آشکار)عربی است.الُْقرآُن َو اْألحادیُث ﴿ِبلِساٍن َعَربیٍّ ُمبیٍن﴾
سمیَِّة فی ُمَنظََّمِة اْألَُمِم الُْمتَِّحَدةِ   .عربی اززبان های رسمی درسازمان ملل متحد است:.الَْعَربیَُّة ِمَن اللُّغاِت الرَّ

 ایرانیان به زبان عربی بسیارخدمت کردندَربیََّة کَثیراً:اْإلیرانّیوَن َخَدموا اللَُّغَة الْعَ 
  »: الْقاموُس الُْمحیطُ «کََتَب ُمعَجSً ِفی اللَُّغِة الَْعَربیَِّة اْسُمُه » الْفیروزآبادیُّ «

 .فیروزآبادی لغتنامه ای به زبان عربی نوشت .اسم آن (قاموس املحیط) است
َل ِکتاٍب » سیَبَویِْه «و   »:الِْکتاُب «َقواِعِد اللَُّغِة الَْعَربیَِّة اْسُمُه  کاِمٍل فیکََتَب أوَّ

 و(سیبویه)اولین کتاب کاملی در(باره)قواعد زبان عربی نوشت. نامش(الکتاب) است
 .استبیشرت نام های پرسان ودخرتان درجهان اسالمی عربی .أکَ�ُ أسSِء اْألوالِد َو اْلَبناِت ِفی الْعالَِم اْإلسالمیِّ َعَربیٌّ 

 الْکَلSُِت الَْعَربیَُّة، َکثیرٌَة ِفی الْفاِرسیَِّة َو ٰهذا ِبَسَبِب اْحِرتاِم اْإلیرانّییَن لِلَُغِة الُْقرآنِ 
 .واژه های عربی درفارسی زیاداست واین به خاطر احرتام ایرانیان به زبان قرآن است.

Sٍِت کَثیرٍَة َو أذکُُر کُلَّ کَلSِضَیةِ أنَا أعرُِف َمعَنی کَلSَْنِة ال   :ِت السَّ
 .بسیاری را می شناسم(می دانم) وهمه کلSت سال پیش رایادمی آورم واژه های من معنی 

 وقادرهستم بر خواندن م� های ساده هستم: ِقراَءِة النُّصوِص الَْبسیطةِ  َو أقِدُر َعلَی
َغِر کَالنَّقِش ِفی الَْحَجرِ «جاَء ِفی الْمثالِ   در مثل ها آمده است(علم درکوچکی مانند نقش برسنگ است)» .الِْعلُْم ِفی الصِّ

ِل أیضاً   ؟ای بردارم،آیامعنی کلSت کتاب اول را می دانی؟یا أخی، أ أنَت تَعرُِف َمعَنی کَلSِِت الِْکتاِب اْألوَّ
ْهلَِة؟   ت واحادیث آسان را می دانی؟ای خواهرم،آیا معنی آیایا أُختی، أ أنِت تَفَهمیَن َمعَنی اْآلیاِت َو اْألحادیِث السَّ

   شغل تو(حرفه تو) درآینده:ِمْهَنُتَک ِفی اْلُمسَتقَبلِ  درس سوم عربی هشتم                                             
فَّ َو قاَل:  .وگفت:درس امروزدرباره شغل آینده استمعلم داخل(وارد) کالس شد «َدرُس الَْیوِم َحوَل ِمْهَنِة الُْمسَتقَبلِ «َدَخَل اْلُمَدرُِّس الصَّ

؟    سپس پرسید:چه شغلی را دوست داری؟َفَسأَل أیَّ ِمهَنٍة تُِحبُّ
ِم الِْبالِد.َسوَف أصیُر ُمَهنِدساً ِزراعّیاً  راَعَة. ِالنَّها َعَمٌل ُمِهمٌّ لَِتَقدُّ  .صادٌق: أنَا أُِحبُّ الزِّ

 .مهم برای پیرشفت کشورهاست.مهندس کشاورزی خواهم شدصادق: من کشاورزی را دوست می دارم.زیراآن کاری 
 « .الْکُُتُب َبساتیُن الُْعَلSءِ :ناِرص: أنَا أُِحبُّ بَْیَع الْکُُتِب؛ ِالنَّ الْکُُتَب کُنوٌز.و قاَل َرسوُل ّهللاِ َعْنها

اند:کتاب ها بوستان های نارص:من کتابفروشی رادوست می دارم.زیرا کتاب ها گنج هایی هستند ورسول هللا(ص) فرموده 
 .دانشمندان(علS)است

 .قاسم:مخرتع خواهم شد واخرتاع من تلفن همراه (موبایلی)جدیدی است.قاِسٌم: َسأَصیُر ُمخَرتِعاً َو َسوَف أَْصَنُع َجّواالً َجدیداً 
 .ا دوست دارم.من بازیکنی ممتازدرفوتبال هستممنصور:من ورزش ر .منصوٌر: أنَا أُِحبُّ الّریاَضَة. أنَا الِعٌب ُممتاٌز فی کُرَِة الَْقَدمِ 

 أمین:من چشم پزشکی رادوست دارم.برای خدمت به مردم پزشکی خواهم شد.أمیٌن: أنَا أُِحبُّ ِطبَّ الُْعیوِن. َسوَف أصیُر طَبیباً لِِخدَمِة الّناِس 
 ْ  .َو الُْمَمرِِّض َو الَْحّداِد َو َغْیرِِهمْ  طیِّ َو الَْحلْوانیِّ َو الْبائِعِ الطُّالُّب َذکَروا أصحاَب الِْمَهِن کَاْلُمَدرِِّس َو الَْخّباِز َو الْرشُّ
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 )کردند(برشمردندذکر دانش آموزان صاحبان شغل ها رامانند:معلم ونانوا وپلیس وشیرینی فروش وفروشنده وپرستار وآهنگر وغیر آن ها را
غِل؟الُْمَدرُِّس: ما هَو َهَدُفکُم ِمِن انِْتخاِب   معلم:هدف شS ازانتخاب شغل چیست؟الشُّ

 .عارف:خدمت به مردم.زیراهریک ازما به دیگران نیازمندیم. عارٌف: ِخدَمُة الّناِس. ِألنَّ ُکلَّ واِحٍد ِمّنا ِبحاَجٍة إلَی اْآلَخرینَ 
؟  معلم:کدام شغل مهم است؟الُْمَدرُِّس: أَیُّ ُشغٍل ُمِهمٌّ

 حامد:هرشغلی مهم هست وکشورها به همه ی شغل هانیازمندهستند. ٌة َو الْبِالد ِبحاَجٍة إلَی کُلِّ اْلِمَهنِ حاِمٌد: کُلُّ ِمهَنٍة ُمِهمَّ 
  ).( معلم:برماالزم است به همه ی شغل ها احرتام بگذاریم.بایدبه همه شغل ها اجرتام بگذاریم.الُْمَدرُِّس: َعلَینا ِباْحِرتاِم کُلِّ الِْمَهنِ 

  ).رسول هللا(ص) فرمودند:(بهرتین مردم سودمندترینشان برای مردم است».َخْیُر الّناِس أنَفُعُهم لِلّناِس : « قاَل َرسوُل ّهللاِ 
  تجربه جدید:التَّجِربَُة الَْجدیَدةُ  -عربی هشتم  درس چهارم

ِه فی َقریَةٍ    اسب کوچکی بامادرش درروستایی بود.کاَن َفرٌَس َصغیٌر َمَع أُمِّ
 :مادراسب به فرزندش(پرسش)گفت:الَْفرَِس لَِوَلِدهاقالَْت أُمُّ 

 .؛ماهمراه باانسان(آدمی)زندگی می کنیم وبه او خدمت می کنیمنَحُن نَعیُش َمَع اْإلنساِن َو نَخِدُمهُ 
 .وستای همسایه(مجاور)بربیبنابراین ازتومی خواهم این کیف رابه ر .لِذا أطلُُب ِمْنَک حَمَل ٰهِذِه اْلَحقیَبِة إلَی الَْقریَِة الُْمجاِوَرةِ 

  اوکیف را می برد وبه روستای مجاور می رود.هَو یَحِمُل الَْحقیَبَة َو یَْذَهُب إَلی الَْقریَِة الُْمجاِوَرةِ 
 درراه رودخانه ای را می بیند. فی طَریِقِه یُشاِهُد نَْهراً .

 :می ترسد وازگاوماده ای که درکناررودخانه ایستاده است می پرسداسب :یَخاُف الَْفرَُس َو یَسأُل بََقرًَة واِقَفًة َجْنَب النَّهرِ 
 آیا می توانم رد بشوم(آیا قادربه عبور کردن هستم؟)َهْل أقِدُر َعلَی الُْعبوِر؟

 .گاوماده می گوید:بله،رودخانه عمیق نیست» .نََعم؛ َلیَس النَّْهُر َعمیقاً «الَْبَقرَُة تَقوُل : 
  :سنجاب سخنشان(سخن آن دو) رامی شنود ومی گوید:S َو یَقوُل یَْسَمُع ِسنجاٌب کَالَمهُ 

غیُر، أنَت َسَتغرَُق ِفی الSِْء،  .خیر،ای اسب کوچک،تودرآب غرق خواهی شدال؛ أیَُّها الَْفرَُس الصَّ
 ردی(برتوالزم است برگردی).آیا می فهمی؟بسیار عمیقی است.باید برگ  این رودخانهٰهَذا النَّهُر َعمیٌق ِجّداً. َعلَْیَک ِبالرُّجوعِ . أ تَفَهُم ؟

 :فرزنداسب سخن بین دوحیوان را می شنود وبا خودش می گوید:َولَُد الَْفرَِس یَسَمُع کَالَم الَْحَیوانَیِن َو یَقوُل فی نَْفِسهِ 
 .پس به پیش مادرش برمی گردد ودنبال راه حل می گردد.َفَیرِْجُع إلی واِلَدتِِه َو یَْبَحُث َعِن الَْحلِّ ای خدای من!چه کار کنم؟ماذا أفَعُل یا إلٰهی؟

 مادراز اومی پرسد:برای چه برگشتی؟!لSِذا َرَجْعَت؟« اْألُمُّ تَْسألُُه: 
َة َو تَسَمُع اْألُمُّ کَالَمهُ   اسب داستان راتوضیح(رشح) می دهد ومادر سخنش رامی شنود.یََرشُح الَْفرَُس الِْقصَّ

  مادرازفرزندش می پرسد:نظر توچیست؟ما هَو َرأُیَک؟«اْألُمُّ تَسأُل َولََدها:
  آیا می توانی عبوری کنی؟یا نه؟أ تَْقِدُر َعلَی الُْعبوِر أْم ال؟
 ؟چه کسی راست می گوید؟وچه کسی دروغ می گوید؟َمْن یَْصُدُق؟ َو َمْن یَکِْذُب 

غیُر َعْن سؤالِها   نداداسب کوچک به سئوالش پاسخ .ما أجاَب الَْفرَُس الصَّ
 :ولی اوبعدازدودقیقه گفت:لِٰکنَُّه قاَل بَعَد َدقیَقَتینِ .

ْنجاُب َصغیٌر. کُلٌّ ِمنُهS یَقوُل َرأیَُه. فَ  نجاُب یَصُدُق أیضاً. الَْبَقرَُة کَبیرٌَة َو السِّ  . ِهمُت الَْموضوعَ الَْبَقرَُة تَصُدُق َو السِّ
گاوبزرگ است وسنجاب کوچک.هر یک ازآنان نظرش را می گوید.موضوع را گاو ماده راست می گوید وهمچنین سنجاب راست می گوید 

 فهمیدم
نجاَب  ِه َو یَذَهُب إلَی النَّهِر َو یُشاِهُد الَْبَقرََة َو السِّ غیُر کَالَم أُمِّ  .َمشغوَلیِن ِبالَْجَدلِ  یَفَهُم الَْفرَُس الصَّ

 .مشغول به جر وبحث) می بیند)جاب را درحال بحثاسب کوچک سخن مادرش را می فهمد وبه رودخانه می رودو گاو وسن
 .گاو:من راست می گویم وتودروغ می گوئی» .أنا أصُدُق َو أنَت تَکِذُب «الَبَقرَُة: 

نجاُب:   .سنجاب:من راست می گویم وتودروغ می گوئی»ال؛ أنَا أصُدُق َو أنِت تَکِذبینَ «السِّ
  :.ثُمَّ یرَِجُع َو یَفَرُح لِلتَّجِربَِة الَْجدیَدةِ یَعُربُ الَْفرَُس ٰذلَِک النَّهَر ِبُسهوَلٍة 

 .اسب ازآن رودخانه عبور به آسانی می کند سپس برمی گردد وبخاطرتجربه جدید خوشحال می شود
 .بادت استَرسوُل ّهللاِ صل هللا علیه وسلم:یک ساعت فکرکردن بهرتازهفتادسال عتََفکُُّر ساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسَنًة. 

داَقةُ  -عربی هشتم درس پنجم   راستی:الصَّ
ِط » أَْرسین «  فِّ الّثانی الُْمَتَوسِّ   .أرسین دانش آموزکالس دوم متوسطه است.طاِلَبٌة ِفی الصَّ

  اوازسندج به تهران آمده است.» طهران«إلَی» َسَننَدج «هَی جاَءْت ِمْن 
 .آموز جدیدی درمدرسه است اودانشهَی طالَِبٌة َجدیَدٌة ِفی الَْمدَرَسةِ .

َة أُسبوَعیِن َوحیَدةً    ومدت دوهفته تنهاباقی ماند.َو بَِقَیْت ُمدَّ
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ْبِت جاَءْت إَلیها إْحدی زَمیالتِها ِباْسِم    » آیالر«ِفی األُسبوعِ الّثالِِث فی یَوِم السَّ
 .درهفته سوم درروزشنبه یکی ازهم کالسی هایش به نام آیالربه نزدش آمد

 ودر حیاط مدرسه بااورشوع به گفتگو کرد.ِبالِْحواِر َمَعها فی ساَحِة الَْمدَرَسةِ  َوبََدأْت 
 »أْرسین«َو » آیالر «الِْحواُر َبْیَن الطّاِلَبَتیِن 

 گفتگو میان دو دانش آموز (آیالر وأرسین)                                                                     
؛ َجیَِّدٌة َو کَیَف أنِت؟ -حالُِک؟ کَیَف  - ِkِ خداراسپاس؛خوبم.وتوچطوری؟ -حالت چطوراست؟ -الَْحمُد 
 نام من أرسین است -من خوبم.نام تو چیست؟ -.اِْسمی أَرسین -أنَا ِبَخیٍر. َما اْسُمِک؟  -
ْمع. َو مَ » أْرسین « -اِسٌم َجمیٌل. ما َمْعناُه؟  -   ا اْسُمِک؟ِباْلکُردیَّة ²َِعَنی الدَّ
 أرسین به کردی به معنای اشک است ونام تو چیست؟-نام زیبائی است معنای آن چیست؟-

 معنی اسم تو چیست؟ -اسم من آیالر است.ما َمعَنی اْسِمِک؟ -اِسمی آیالر.  -
کیَِّة ²ََعَنی اْألْقSِر.  -   اِْسٌم َجمیٌل ِجّداً َو َمعناُه َجمیٌل أیضاً  -آیالر ِبالرتُّ
 نام بسیارزیبائی است وهمچنین معنای آن زیباست -آیالربه ترکی یعنی ماه ها-

 من ازسندج هستم.آیا تو از تهرانی؟(تهرانی هستی؟) -ازکدام شهر هستی؟أنَا ِمْن سنندج. أ أنِت ِمْن طهران؟ -ِمْن أیِّ َمدیَنٍة أنِت؟  -
 پس تونیزمانند من هستی-خیر؛من از تربیزهستم(تربیزیم)وساکن اینجا هستم.یضاً َفأنِت ِمْثلی أ -ال؛ أنَا ِمْن تربیز َو ساِکَنٌة ُهنا.  -
ٍة إداریَّةٍ  -لSِذا ِجْئُتم إلَی طهران؟  -  .زیراپدرم درماموریت اداری است-برای چه به تهران آمده اید؟. ِألنَّ والِدی فی ُمِهمَّ
ُة والِِدِک؟  -   دوسال -ت چند سال است؟ماموریت پدر . َسَنَتینِ  -کَْم َسَنًة ُمِهمَّ
 .درمیدان خراسان-خانه شS کجاست؟.فی ساَحِة ُخراسان -أیَن بَیُتکُم؟  -

 !آیا راست می گوئی؟-شگفت است.خانه ما درهSن جاست!أ تَصُدقیَن؟ -َعَجباً. بَیُتنا فی نَْفِس الَْمکاِن.  -
 .یک ماه پیش آمده ایم-بله؛البته؛کی آمده اید؟.ِجْئنا َقْبَل َشْهرٍ  -نََعم؛ ِبالتَّأکیِد؛ َمتی ِجْئُتم؟  -
 پس چطورتااالن توراندیده ام؟-؟پس ما دوهمسایه ودوهم کالسی هستیم.َفکَیَف ما َرأیُْتِک َحتَّی اْآلنَ  -َفَنحُن جاَرتاِن َو زَمیلَتاِن .  -
 .ستاومهندس ا-شگفت است.شغل پدرت چیست؟.هَو ُمَهنِدُس  -ِمهَنُة أبیِک؟ َعجیٌب. ما  -
 باکSل میل -.ٍآیابه خانه مان می آیی؟بِکلِّ ُرسور -هْل تَأتیَن إلَی بَیِتنا؟  -
 .بعدازاینکه پدرم اجازه بدهد ومادرم قبول کند-کی؟.بَعَدما یَسَمُح لی واِلدی َو تَقَبُل واِلَدتی -َمتی؟  -
ِک؟  -   .ْسأَُلُهSإْن شاَء ّهللاُ. َسأَ  -َو َهْل یأَتی أبوِک؟ َو َهْل تأَتی أُمُّ

 اگرخدابخواهد.ازایشان سئوال خواهم کرد-پدرت می آید؟وآیا مادرت می آید؟  وآیا
  .کسی است که دوستی نداردالَْغریُب َمْن لَْیَس لَُه َحبیٌب. اْالماُم َعلیٌّ (ع)بیگانه 

َفرِ  - درس ششم  درسفر:ِفی السَّ
یِِّد َفّتاحّی ِمْن ِکرمان إلَی الِْعراِق  ّواِر  ساَفرَْت أُرسَُة السَّ َسةِ فی قاِفلَِة الزُّ   النََّجِف الْرشَِف َو کَربَالَء َو الْکاِظمیَِّة َو ساَمّراَء.  :لِزیاَرِة الُْمُدِن اْلُمَقدَّ

  نجف ارشف وکربال وکاظمین درکاروان زائران سفرکرد. شهرهای مقدسعراق برای زیارت خانواده آقای فتاحی برای زیارت ازکرمان به 
  . :آن ها باراول باهواپیS وباردوم بااتوبوس مسافرت کردند.ُهْم ساَفروا ِفی الَْمرَِّةاْالُولی ِبالطّائِرَِة َو ِفی الَْمرَِّة الّثانَیِة ِبالْحاِفلَةِ 

یُِّد َفّتاحّی مَوظٌَّف َو َزوَجُتُه ُمَمرَِّضٌة. لِهٰ   دارد.فرزند٦ت وخا´ش پرستاراست.این خانوادهآقای فتاحی کارمند اسد:ِذِه اْألُْرسَِة ِستَُّة أوال السَّ
 گفتگو میان خانواده       :ِحواٌر بَیَن اْألُْرسَةِ                                                                                             

یُِّد َفّتاحیّ   آقای فتاحی: ای فرزندانم کجا می روید؟-: أیَن تَْذَهبوَن یا أوالدی؟ السَّ
 فرزندان: به زیارت مرقدامام حسین می رویم.اْالوالد:ُ نَْذَهُب لِزیاَرِة َمرَقِد اْإلماِم الُْحَسیِن .(ع):

یُِّد َفّتاحّی: أیَن تَْذَهْ¶َ یا بَناتی؟   آقای فتاحی:ای دخرتانم کجا می روید؟-.السَّ
 :دخرتان:بابرادرا´ان به زیارت می رویم.الَْبناُت: نَْذَهُب َمَع إْخَوتِنا لِلّزیاَرةِ  

  .أَحُد األوالد: أیَن تَذَهباِن یا أبی َو یا أُّمی؟ الْوالُِد: نَْذَهُب إَلی الُْمسَتوَصِف 
 پدر: به درمانگاه می رویم.-یکی ازپرسان:ای پدر ومادرم کجامی روید؟

داعِ  - َمِن الَْمریُض؟ - کُْم تَشُعُر ِبالصُّ  مادرتان رسش درد می کند.-بیSرکیست؟ -.أُمُّ
 گفتگودردرمانگاهِحواٌر ِفی اْلُمْسَتْوَصِف:                                                                              

یَِّدُة  یُِّد َفّتاحّی: السَّ  پزشک: اسم بیSرچیست؟آقای فتاحی: خانم فاطمه.-.فاِطَمةالطَّبیُب:َما اْسُم الَْمریِض؟ السَّ
داعِ  یَِّدُة فاِطَمُة: أشُعُر ِبالصُّ  پزشک:ای خانم فاطمه توراچه شده است؟خانم فاطمه:رسم درد می کند.-.الطَّبیُب:ما ِبِک یاسیَِّدُة فاِطَمة؟ السَّ

 سال٤٠خانم فاطمه: -(پزشک): چند سال داری؟ -: .أربَعوَن َسَنةً  -کَْم ُعْمرُِک؟  -
کَِّر؟  - ِم أْو َمرَُض السُّ داعِ َفَقط -أ ِعْنَدِک َضْغُط الدَّ    -.ال؛ أشُعُر ِبالصُّ
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 (پزشک):آیافشارخون داری؟یا بیSری قند؟ (خانم فاطمه):نه،فقط رسم درد می کند.
 نویسم. (خانم فاطمه):درنسخه چه می نویسی؟پزشک):برایت نسخه ای می ماذا تَکُتُب فی الَْوْصَفِة؟( -أکُْتُب لَِک َوْصَفًة.  -
اَب.  -  پزشک): قرص های ُمسکّن ورشبت.(خانم فاطمه):استفاده از آنان چگونه است؟کَیَف الِْسِتفاَدُة ِمْنها ؟( -الُْحبوَب الُْمَسکَِّنَة َو الرشَّ
اَب مَ  -   .رَّتَیِن فی کُلِّ یَومٍ ثَالثَُة ُحبوٍب فی ُکلِّ یَوٍم:َصباحاً َو ظُهراً َو َمساًء َو الرشَّ
 (پزشک):سه قرص درهرروز:صبح وظهر وشب ورشبت درهرروزدوبار.-

ِ واِسَعة...﴾ النساء ...﴿-هفتمدرس                                                                   ده است.رت زمین هللا گس:٩٧أْرُض هللاّٰ
 گروهی ازآهوهادرجنگلی میان کوه ها وردخانه ها بودند.غابٍَة بَیَن الِْجباِل َو اْألنهارِ کانَْت َمْجموَعٌة ِمَن الِْغْزالِن فی 

 درروزی ازروزها پنج گرگ به آهوها حمله کردند..فی یَوٍم ِمَن اْألیّاِم َهَجَمْت َخمَسُة ِذئاٍب َعلَی الِْغزالنِ 
ُل: إلٰهی، ماذا نَفَعُل؟  چه کارکنیم؟آهوی اولی:پروردگارم،الَْغزاُل اْألوَّ

فاعِ   آهوی دومی: ´ی توانیم دفاع کنیم.(قادربه دفاع نیستیم).الَْغزاُل الّثانی: ال نَقِدُر َعلَی الدِّ
؟ َعلَیَّ ِبالتََّفکُِّر. َسأنَجُح: «قالَْت َغزالٌَة َصغیرٌَة فی نَْفِسها:    ما هَو الَْحلُّ

 خواهم شد.آهوی کوچک با خودش گفت: راه حل چیست؟باید فکرکنم.موفق 
غیرَُة شاَهَدْت ُعْصفوراً ؛ َفَسأَلَْتُه:    »:ال«َهْل َخلَْف تِلَْک الِْجباِل عالٌَم آَخُر؟ أجاَب الُْعْصفوُر: «الَْغزالَُة الصَّ

 آهوی کوچک گنجشکی رامشاهده کرد؛پس ازاو پرسید:آیا پشت آن کوه ها جهان دیگری است؟گنجشک جواب داد:نه 
غیرَةُ     آهوی کوچک ناامید نشدپس کبوتری دید وازاوپرسید: ما یَِئَسْت َفشاَهَدْت َحSَمًة َو َسأََلْتها: الَْغزالَُة الصَّ

  یا أُمَّ الَْفرَخیِن، َهل َوراَء تلَِک الِْجباِل عالٌَم َغیُر عالَِمنا؟ َسِمَعْت ِمنها نَْفَس الَْجواِب «
  ا هست؟ازاوهSن جواب راشنیدای مادردوجوجه:آیا پشت آن کوه ها جهانی دیگر غیراز جهان م

  » نََعم«أجاَب الُْهدُهُد:  َهْل َخلَْف الِْجباِل عالٌَم َغیُر عالَِمنا؟«الَْغزالَُة شاَهَدْت ُهدُهداً َو َسأَلَْتُه: 
 آهو هدهدی رادید وازاو پرسید:آیا پشت کوهها جهانی غیرازجهان ما هست؟هدهدجواب داد:بله

   َفَصِعَدت الَْغزالَُة الَْجَبَل الُْمرتَِفَع َو َوَصلَْت َفوَقُه َفشاَهَدْت غابًَة واِسَعًة؛ ثُمَّ َرَجَعْت 
  برگشت پس آهوازکوه بلند باال رفت وبه باالی ان رسیدپس جنگل وسیعی رادید،سپس

  آَخَر؟! أ تَْعرِفوَن أنَّ َخلَْف الِْجباِل عالSًَ «َو قالَْت ِآلباِء الِْغزالِن: 
 وبه پدرآهوها گفت:آیامی دانیدپشت کوهها جهان دیگری است؟

هاِت الِْغزالِن:   وبه مادران آهوها گفت: آیامی دانیدپشت کوهها جهان دیگری است؟!أ تَْعرِْفَن أنَّ َخلَْف الِْجباِل عالSًَ آَخَر؟«َو قالَْت ِالُ مَّ
ُل ِبَغَضٍب: کَیَف   پس آهوی اولی باناراحتی(خشم) گفت:چگونه این سخن رامی گویی؟!تَقولیَن ٰهَذا الَْکالَم؟َفقاَل الَْغزاُل اْالوَّ

 وآهودومی گفت:مثل اینکه تو دیوانه هستی!! َو قاَل الَْغزاُل الّثانی: کَأنَِّک َمْجنونَةٌ 
  .ینَ َو قالَت الَْغزالَُة الّراِبَعُة: أنِت تَکِذب.َو قاَل الَْغزاُل الّثالُِث: هَی تَکِذُب 

 وآهوسومی گفت:اودروغ می گوید.وآهوچهارمی گفت:تودروغ می گویی.
  رئیس آهوها سخنشان راقطع کرد وگفت:اوراستگواست ودروغ ´ی گوید.هَی صاِدقٌة ال تَکِذُب؛ :َقطََع َرئیُس الِْغزالِن کَالَمُهم َو قاَل 

   عالٌَم آَخرُ  ِعْنَدما ُکْنُت َصغیراً؛ قاَل لی طائٌِر عاِقٌل: َخلَْف الِْجبالِ 
  هنگامی که کوچک بودم؛پرنده ای عاقل به من گفت:پشت کوه ها جهان دیگری است

 وآن رابه رئیسSن گفتم ولی اوسخن من رانپذیرفت وخندید..َو ُقلُْت ٰذلَِک لَِر ئیِسنا لِٰکنَُّه ما َقِبَل کَالمی و َضِحکَ  
 هSنطورکه می دانید من صالح(خوبی) شSرامی خواهم پس باید مهاجرت کنیم. .َفَعلَینا ِباْلُمهاَجرَةِ کSَ تَعرِفوَن أنَا أطلُُب َصالَحکُم داِ«اً؛ 

 همگی ازکوه باالرفتند وجهان جدیدی رایافتند وبسیارخوشحال شدند..َصِعَد الَْجمیُع الَْجَبَل َو َوَجدوا عالSًَ َجدیداً َو َفرِحوا کَثیراً 
                                 اِإلْعِتSُد َعلَی النَّْفِس:اعتSدبه نفس -هشتمدرس                                                          

ها فی َمزَرَعٍة کَبیرٍَة َو تَقوُل لِِفراِخها  گنجشکی ازمزرعه بزرگی خارج می شود وبه جوجه هایش می گوید.:تَخُرُج ُعْصفوَرٌة ِمْن عشُّ
  َعلَیکُنَّ ²ُِراَقَبِة َحَرکاِت صاِحِب الَْمزَرَعِة. ماذا یَقوُل َو یَفَعُل ؟ یا ِفراخی،

 ای جوجه های من بایدمراقب حرکات صاحب مزرعه باشید.چه می گوید وچه می کند
ُل: صاِحُب الَْمزَرَعِة َمَع جارِِه َیذَهباِن إلَی َشَجرَتَیِن َو یَجلِساِن بَیَنَهمُ    .الَْفْرُخ األوَّ

 ه اول:صاحب مزرعه باهمسایه اش به طرف دودرخت می روند وبینشان می نشینندجوج
َجرَتَینِ    .الَْفْرُخ الّثانی: َزوَجُة صاِحِب اْلَمزَرَعِة َو جاَرتُها تَذَهباِن إلی نَْفِس الشَّ

 جوجه دوم:زن صاحب مزرعه وهمسایه اشبه طرف هSن دو درخت می روند.
 جوجه سوم:همسایگان مرد درسمت راست می نشینند. .الْجیراُن یَجلِسوَن َعلَی الَْیمینِ الَْفْرُخ الّثالُِث: 

ُل: الْجاراُت یَْجلِْسَن َعلَی الَْیسارِ   جوجه اول:همسایگان زن درسمت چپ می نشینند. .الَْفْرُخ األوَّ
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 چه خرباست؟چه کارمی کنند؟جوجه دومی:الَْفْرُخ الّثانی: َما الَْخَربُ؟ ماذا یَفَعلوَن؟ أ هِذِه ضیاَفٌة؟
 جوجه سوم:زنان غذاونان می آورند وکنارسفره می نشینند..الَْفْرُخ الّثالُِث: النِّساُء یَجلِْ¶َ الطَّعاَم َو الُْخْبَز َو یَجلِْسَن َجْنَب الSْئَِدةِ 

ُل: الرِّجاُل یَجَمعوَن الَْحطََب َو یَجلِبوَن اْلSَء َو بَْعَد ذٰ    .لَِک یَلَْعبونَ الَْفْرُخ اْالوَّ
 جوجه اول:مردان هیزم جمع می کنند وآب می آورند وبعدازآن بازی می کنند.

 مادربرمی گردد وازجوجه هایش می پرسد:چه اتفاقی افتاده است؟»ماذا َحَدَث ؟«تَرِجُع اْألُمُّ َو تَسأُل ِفراَخها: 
  .ِمْن جیرانِِه ِلَجْمعِ الَْقْمحِ. َعَلینا ِبالِْفرارِ الَْفْرُخ الّثانی: صاِحُب اْلَمزَرَعِة طَلََب الُْمساَعَدَة 

 جوجه دوم:صاحب مزرعه ازهمسایگانش برای جمع آوری گندم کمک خواست.باید فرارکنیم
نا  مادرجوجه ها:نه،ما درالنه یSن درامان هستیم.أمُّ الِْفراخِ: ال؛ نَْحُن فی أماٍن فی ُعشِّ

 درروز دوم گنجشک از النه خارج می شود وبه جوجه هایش می گوید::فوَرُة ِمَن الُْعشِّ َو تَقوُل لِِفراِخهاِفی الَْیوِم الّثانی تَْخُرُج الُْعْص 
ةٌ   بایدمراقب باشید.ازدست دادن فرصت غم واندوه است. . َعلَیکُنَّ ِبالُْمراَقَبِة؛ إضاَعُة الُْفرَصة ُغصَّ

 بعدازبرگشت مادرجوجه سوم گفت::بَْعَد ُرجوعِ اْالمِّ قاَل الَْفْرُخ الّثاِلُث 
  صاِحُب الَْمزَرَعِة طَلََب الُْمساَعَدَة ِمْن أْقِربائِِه لَِجْمعِ الَْمحصوِل. َعلَینا ِبالِْفرارِ 

 صاحب مزرعه ازنزدیکانش برای جمع محصول کمک خواست بایدفرارکنیم . 
           مادرجوجه ها:ما در امنیت هستیم.أمُّ الِْفراخِ : نَحُن فی أمانٍ 

 درروزسوم:ِفی الَْیوِم الّثالِِث 
  .الِْفراُخ: َسِمْعنا أنَّ صاِحَب اْلَمزَرَعِة یَقوُل َسأبَدأُ ِبَجْمعِ الَْقمحِ ِبَنْفسی َغداً 

 جوجه ها:شنیدیم که صاحب مزرعه می گوید فرداخودم جمع آوری گندم رارشوع خواهم کرد
: .َعلَینا ِبالُْمهاَجرَةِ اْآلَن «خاَفْت أمُّ الِْفراخِ َو قالَْت:  ُهنَّ   لSِذا َعلَینا ِبالُْمهاَجرَِة ؟! «الِْفراُخ یَْسأْلَن أُمَّ

 .جوجه ها ازمادرشان پرسیدند:چرابایدمهاجرت کنیم؟اوتنها وبدون دوست است! هَو َوحیٌد َو ِبال َصدیقٍ 
؛ َو ِعْنَدما یَْعَتِمُد َعلَی نَْفِسِه؛ یَقِدُر َعلَی کُلِّ األُّم: ِعنَدما یَْعَتِمُد اإلنساُن َعَلی َغیرِِه؛ ال یَفَعُل َشیئاً    َشیءٍ  ُمِهم¿

مادر:هنگامی که انسان بردیگران اعتSدمیکندچیزمهمی راانجام ´ی دهد.وهنگامی که بر خودش اعتSدمی کند(تکیه می کند)برهرچیزی 
 توانا است(قادراست)

ْفرَُة الِْعْلمیَّةُ  -درس نهم   (گردش علمی)سفرعلمی:السَّ
  .ِلَسْفرَة ِعلْمیٍَّة ِمْن شیراز إلَی یاسوج طالِباُت اْلَمدَرَسِة َمرسوراٌت الَنَُّهنَّ َسوَف یَْذَهْ¶َ 

 دانش آموزان مدرسه خوشحال هستندزیراآنان برای(به) سفرعلمی ازشیرازبه یاسوج خواهندرفت
 مدیر:درهفته ی آینده روز پنجشنبه به گردش علمی خواهیم رفت..الَْخمیِس ِفی الُْسبوعِ الْقاِدمِ الُْمدیرَُة : َسَنْذَهُب إلَی َسْفرٍَة ِعلْمیٍَّة یَوَم 

 بایدبعضی ازکارها رارعایت کنید.:َعلَْیکُنَّ ²ُِراعاِة بَْعِض اْالُمورِ 
 هوادریاسوج رسداست.تهیه لباس های مناسب،زیرا.تَهیَئُة اْلَمالِبِس الُْمناِسَبِة؛ ِالنَّ الَْجوَّ فی یاسوج بارِدٌ  -
 تهیه حوله کوچک وبزرگ وخمیردندان.تَهیَئُة ِمْنَشَفٍة َصغیرٍَة َو کَبیرٍَة َو ِفرشاٍة َو َمعجوِن أسنانٍ  -
 صبح ٧حارضشدن  درحیاط مدرسه درساعت.الُْحضوُر فی ساَحِة الَْمدَرَسِة فی الّساَعِة الّساِبَعِة َصباحاً  -

  دانش آموزان ازمدیدرمدرسه می پرسند::ةَ الطّالِباُت َیْسألَْن الُْمدیَر 
 اولی:به کجامی رویم ای خانم إلَی أیَْن نَْذَهُب ؟،یا َسیَِّدتی  اْالُولَی: 

 خانم مدیر:به یاسوج واطراف آن.الُْمدیرَُة: إلَی یاسوج َو َحولَها
  .شلَّالت َجمیلَةٌ فی هِذِه الُْمحاَفظَِة غاباٌت َو أنْهاٌر َو أزهاٌر َو َبساتیُن َو ُعیوٌن َو 

 دراین استان جنگل ها ورودخانه وگل ها وبوستان ها وآبشارهای زیبایی است.
ْبِت   روزازپنجشنبه تاشنبه٣دومی:چندروزباقی می مانیم؟مدیر::.الّثانیُة: کَْم یَْوماً نَْبَقی؟ اْلُمدیرَُة: ثَالثََة أیّاٍم ِمَن الَْخمیِس إلَی السَّ

 صبح٧سومی:کی برمی گردیم؟خانم مدیر:صبح روزیکشنبه درساعت.ُع؟ الُْمدیرَُة: َصباَح یَوِم اْالََحِد ِفی الّساَعِة الّساِبَعةِ الّثاِلَثُة: َمَتی نَرْجِ 
 چهارمی:باچه چیزی به آنجا می رویم؟خانم مدیر:بااتوبوس..الّراِبَعُة: ِبَم نَذَهُب إلَی ُهناَک؟ الُْمدیرَُة: ِبالْحاِفلَةِ 

  می خوریم. صبحانه،نهاروشام  پنجمی:کجاالَفطوَر َو الَْغداَء َو الَْعشاَء؟  نأکُُل  أینَ الْخاِمَسُة: 
 خانم مدیر:دردررستوران Âیز ی وخوبی.الُْمدیرَُة: فی َمطَْعٍم نَظیٍف َو َجیِّدٍ 

 است؟خانم مدیر:بلهششمی:آیاتلفن همراه برای ما مجاز .الّساِدَسُة: َهِل الَْجّواُل َمْسموٌح لَنا؟ الُْمدیرَُة: نََعمْ 
 هفتمی:کجابرای اسرتاحت می مانیم؟مدیر:درهتل معلSن.الّساِبَعُة: أیَن نَبَقی لِِإلْسِرتاَحِة؟ الُْمدیرَُة: فی ُفنُدِق الُْمَعلِّمینَ 

 ورزشگاه است٣ت؟مدیر:بله؛هشتمی:آیا آنجاورزشگاه(زمین بازی)هس.الّثاِمَنُة: َهْل ُهناَک َملَْعٌب؟ الُْمدیرَُة: نََعْم؛ ثَالثَُة َمالِعَب 
ْفرِة الَْجمیلَةِ    همگی برای این سفرعلمی زیبا خوشحال شدند..َفِرَح الَْجمیُع لِٰهِذِه السَّ
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  آدرس اینرتنتی زیرمراجعه کنیدجهت دریافت سئواالت تخصصی ومطالب آموزشی عربی پیام آسSنی به 
www.nemonasoal.blog.ir 

 
 الِْحکَُم:حکمت ها -دهمدرس                                                                                     

 معلم زبان عربی پرسید::الَْعَربیَّةِ َسأَل ُمَعلُِّم اللَُّغِة 
ُل: نََعم؛ نَعرُِف کَثیراً  -  آیا حکمت ها (سخنان حکیSنه)رامی دانید(می شناسید)؟اولی:بله زیاد می دانیم.َهْل تَْعرِفوَن ِحکSًَ؟ األْوَّ
 درباره ارزش دانش می داند؟دومی: دانش گنج است.چه کسی سخنی .َمْن یَْعرُِف َحدیثاً َحْوَل قیَمِة الِْعلِْم؟ الّثانی: الِْعلُْم کَْنزٌ  -
ِ َمَع الَْجSَعةِ  -  چه کسی سخنی درباره اتحاد به یادمی آورد؟سومی:دست خدا باجSعت است..َمْن یَْذکُُر َحدیثاً َعِن اِالتِّحاِد؟ الّثالُِث: یَُد هللاّٰ
ةٌ َمْن یَْعلَُم ِمنکُم ِحکَمًة َحوَل الُْفرَصِة؟ الّراِبُع: إضا -   .َعُة الُْفرَصِة ُغصَّ

 چه کسی ازشS حکمتی درباره فرصت می داند؟چهارمی:ازدست دادن فرصت غصه است
  .َمْن یَقوُل َحدیثاً َحْوَل اْألْخالِق الَْحَسَنِة؟ الْخاِمُس:ُحْسُن اْلُخلُِق نِْصُف الّدینِ  -

 نیمی ازدین استچه کسی ازشS سخنی درباره اخالق نیکو می گوید؟پنجمی: خوش اخالقی 
  .َمْن یَْعرُِف ِحکْمًة َحْوَل ُمداراِة الّناِس؟ الّساِدُس: َسالَمُة الَْعْیِش ِفی الُْمداراةِ  -

 چه کسی حکمتی درباره مداراکردن بامردم می داند(می شناسد)؟ششمی:سالمتی زندگی درمداراکردن است.
  .ُع: اْلمؤِمُن َقلیُل الْکَالِم َکثیُر الَْعَملِ َمْن یَْعرُِف َمَثالً َحْوَل ِصَفِة الْمؤِمِن؟ الّسابِ  -

 چه کسی َمَثلی پیرامون ویژگی مومن می داند؟هفتمی:مومن کم سخن وپرکاراست.
الُة َعموُد الّدینِ  - الِة؟ الّثاِمُن: الصَّ  ستون دین است.چه کسی سخنی درباره اهمیت ´ازمی داند؟هشتمی:´از.َمْن یَْعرُِف َحدیثاً َحْوَل أَهّمیَِّة الصَّ
  .َمْن یَذکُُر َحدیثاً َحوَل التََّفکُِّر؟ الّتاِسُع: تََفکُُّر ساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسَنةً  -

 چه کسی سخنی درباره فکرکردن به یاد می آورد؟نهمی:یک ساعت فکرکردن ازهفتادسال عبادت بهرت است.
: ُکنوُز اللَُّغةِ  ما فائَِدُة اْألمثاِل َو الِْحکَِم؟ اْلعا -  فایده َمَثل ها وحکمت ها چیست؟دهمی:گنج های زبان است..ِرشُ
: نََعم؛ اْألمثاُل َوالِْحکَُم میراُث أْجداِدنا -   .َهْل تَْعرِفوَن إجابًَة أُْخَری؟ الْحادَی َعَرشَ

 آیاپاسخ دیگری می دانید؟یازدهمی: بله مثل ها وحکمت ها میراث نیاکان ما هستند
ُ! کُلُّ اْالجاباِت َصحیَحةٌ ما شا -  ماشاءهللا!Âام پاسخ ها درست هستند..َء هللاّٰ
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | جزوه های هشتم  | گام به گام رایگان هشتم  | | نمونه سواالت هشتم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم

https://nomrebartar.com/
https://nomrebartar.com/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85/
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