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ْرُس الّراِبُع َالدَّ

َسفیَنُة الطُّاّلِب
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شما را به زحمت انداختمزاَحـْمُتـَك:پژوهش ها »مفرد: بَْحث«أَبْـحـاث:

جوانان »مفرد: شـاّب«، دورۀ جوانیَشباب:آتش گرفت )مضارع: يَْحتَـرُِق(اِْحـَتـَرَق:

فرياد زد )مضارع: يَْصُرُخ(َصَرَخ:به جا آوردن، انجام دادنأَداء:

نماز خواند )مضارع: يَُصلّي(َصلّٰی:آن گاه إِْذ:

وزيد )مضارع: يَْعِصُف(َعـَصـَف:برخورد کرد )مضارع: يُصيُب(أَصاَب:

گشايش، رهايی از سختیَفَرج:تيم ها، گروه ها »مفرد: فَريق«أَْفرَِقة:

از دست داد )مضارع: يَْفِقُد(َفَقَد:شکسته شد )مضارع: يَْنَکِسُر(اِنْکََسَر:

تالش کردنُمـحـاَولَـة:ناگهانبَْغـتـًة:

گذشت )مضارع: يَـْمضي(َمـضـٰی:برابر استتَْعِدُل:

به ما نزديک می شودتَْقَتـرُِب ِمّنـا:

)ماضی: اِقْتَـرََب(
باران »جمع: أَْمطار«َمطَـر:

ادامه دادنُمواَصلَة:دانشگاهجـاِمـَعـة:

ة: جنگی«َحرب: آب ها »مفرد: ماء«مـياه:جنگ »َحربيَـّ

گياهان »مفرد: نَبات«نَباتات:زنده باشیَحّيـاَك اللُّٰه:

دودُدخـان:
پايين آمد )مضارع: يَْنزُِل(نَـَزَل:

بادها »مفرد: ريـح«ريـاح:

اَْلُمْعَجم: )29 کلمۀ جدید(

ْرُس الّراِبُع َالدَّ
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Typewriter
جمع مکسر

r
Typewriter
فعل ماضی

r
Typewriter
آتش می گیرد

r
Typewriter
تیم

r
Typewriter
فعل ماضی

r
Typewriter
جمع مکسر

r
Typewriter
فعل ماضی

r
Typewriter
شکسته میشود

r
Typewriter
فَجأةً

r
Typewriter
نزدیک شد

r
Typewriter
جمع مکسر

r
Typewriter
زاحَمتُ

r
Typewriter
+

r
Typewriter
کَ

r
Typewriter
فعل ماضی

r
Typewriter
فعل ماضی

r
Typewriter
فریاد میزند

r
Typewriter
نماز میخواند

r
Typewriter
فعل ماضی

r
Typewriter
می وزد

r
Typewriter
فعل ماضی

r
Typewriter
فعل ماضی

r
Typewriter
از دست میدهد

r
Typewriter
می گذرد

r
Typewriter
باران ها

r
Typewriter
آب 

r
Typewriter
گیاه

r
Typewriter
پایین می آید

r
Typewriter
فعل ماضی

r
Typewriter
جمع مکسر
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َوقََعْت ٰهـِذِہ الِْحکـايَُة قَـبَْل َسَنواٍت بَعيَدٍة في أََحِد الِْبالِد.

َذَهَب اثْـناَعَشـَر طالِبـاً ِمْن طُـاّلِب الْجـاِمَعـِة َمَع أُستـاِذِهم إلٰی َسْفـرٍَة ِعلْـميَّـٍة لِـتَهِيئَـِة 

ثُمَّ  ماِء؛  السَّ ِفي  َسحاٌب  فَجأًَة ظََهَر  الْبَحِر هاِدئَـًة؛  ميـاُه  کانَْت  اْلَْسماِك؛  َعِن  أَبْحـاٍث 

َعَصَفْت ريـاٌح َشديَدٌة َو صـاَر الْبَحـُر َمـّواجـاً. فَـأَصابَْت َسفيَنتُـُهـم َصْخرًَة؛ فَـخافوا؛ 

فيَنـُة انَْکَسرَْت قَليالً َولِٰکنَّها ما َغرِقَْت؛ ِعنَدما َوَصلـوا إِلٰی َجـزيرٍَة َمجهولَـٍة، فَرِحـوا  اَلسَّ

ُهم َو نَزَلوا فيها؛ َمضٰی يَوماِن؛ فَـما َوَجدوا أََحداً ِفـي الَْجزيرَِة و ما  کَثيـراً َو َشَکروا َربَـّ

جاَء أََحٌد لِـَنجاتِـِهم؛ قاَل لَـُهُم اْلُستاُذ: 

ُه ما َحَدَث َشيٌء.  »يا َشباُب، َعلَيُکم ِبـالْـُمحاَولَـِة. اِْسَمعوا کَـالمي َو اْعَملوا ِبـِه کَـأَنَـّ

أَبْحاثِـُکم.« ِبـُمـواَصـلَـِة  َعلَيُْکم 

َمُهم إلٰی أَربََعِة أَفْرِقٍَة َو قاَل لِلَْفريِق اْلَوَِّل: ثُمَّ قَسَّ

»يا طاُّلُب، اِبَْحثوا َعْن َصيٍْد َو اْجَمُعوا الَْحطََب.«

َو قاَل لِلَْفريِق الثّاني: 

فيَنِة.« روريَِّة ِمَن السَّ »يا طالِباِن، اِْجـلِـبـا بَْعَض اْلَشياِء الضَّ

َو قاَل لِلَْفريِق الثّالِِث: 

»يا طالِباُت، اُطْبُْخـَن طَعاماً.«

َو قاَل لِلَْفريِق الرّاِبـعِ: »يا طالِبَتاِن، اِبَْحثـا َعْن َموادَّ 

ِغذائيَّـٍة.«

ربُ ِمفتاُح الَْفَرجِ اَلصَّ

r
Typewriter
صبر کلید گشایش است

r
Typewriter
این حکایت چهل سال قبل در کشوری اتفاق افتاده است
دوازده دانشجو از دانشجویان دانشگاه همراه با استادشان به گردش علمی
 برای تهیه پژوهش ها درباره ماهیها رفتند.آب های دریا آرام بود،ناگهان ابری در آسمان آشکار شد;سپس 
باد هایی شدید وزیدند و دریا مواج شد.پس کشتی شان به صخره برخورد کرد پس ترسیدند
کشتی کمی شکسته شد ولی آن(کشتی)غرق نشد;هنگامی که  به جزیره ای ناشناخته رسیدند
بسیار خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آن(جزیره) پیاده شدند دو روز گذشت  کسی را در جزیره نیافتند
 .او کسی برای نجاتشان نیامد

r
Typewriter
استاد به آنها گفت

r
Typewriter
ای جوانان ،شما باید تلاش کنید.سخنم را بشنوید و به آن عمل کنید گویا اتفاقی نیوفتاده است
 شما باید پژوهشهایتان را ادامه دهید

r
Typewriter
سپس آنها را به چهار گروه تقسیم کرد و به گروه اول گفت

r
Typewriter
ای دانشجویان دنبال شکاری بگردید و هیزم جمع کنید

r
Typewriter
و به گروه دوم گفت

r
Typewriter
ای دانشجویان(دو دانشجوی مذکر)،برخی چیزهای ضروری را
 از کشتی بیاورید

r
Typewriter
و به گروه سوم گفت

r
Typewriter
ای دانشجویان(مونث)،غذایی بپزید

r
Typewriter
و به گروه چهارم گفت: ای دانشجویان(دودانشجوی مونث) دنبال مواد غذایی بگردید

r
Typewriter
مفهوم رنگ ها

r
Arrow

r
Typewriter
فعلهای ماضی

r
Typewriter
فعلهای امر

r
Typewriter
اسم های جمع

r
Typewriter
ضمایر منفصل و متصل

r
Rectangle

r
Rectangle

r
Rectangle

r
Rectangle
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ثُـمَّ قاَل لِلْـَجميعِ: »﴿ ِاْصِبروا إِّنَ اهلَل َمَع الّصابِريَن ﴾« َمضٰی أُْسبوٌع. في يَوٍم ِمَن اْلَيّاِم 

نَزََل َمطٌَر َشديٌد َو أَصابَْت صاِعَقـٌة َسفيَنتَـُهم فَـاْحتَـرَقَْت. 

قاَل الطُّاّلُب: »ال رَجاَء لِـَنجاتِـنا.« 

ذيَن آَمنوا اْصِبروا ﴾.
يُّـَها الَّ

َ
فَـَقَرأَ اْلُستاُذ هِذِە اْليَة ﴿ يا أ

اّلُب َو قالـوا: »َفـَقـْدنـا َسفيَنـتَنـا.«  َحـزَِن الطُـّ

عـاِء َصـَرَخ أََحُدُهم بَـْغـتَـًة: ـالِة َو الدُّ َو بَْعـَد أَداِء الصَّ

»اُنظُـروا يا زَُمالئـي. اُنـظُـرَْن يا زَميالتـي. تِلَْك َسفيـَنـٌة َحربيٌَّة تَقتَـرُِب ِمّنـا.«

فيَنُة الَْحربيَُّة اقتَـَربَْت ِمْنـُهم َو نَزََل ِمنها ُجنوٌد.  اَلسَّ

فَِرَح الطُّاّلُب َو َسأَ لُوا الُْجنوَد:

»کَيَف َوَجْدتُم َمکانَنا؟«

أَجاَب الُْجنوُد: »رَأَيْـنا ُدخاناً ِمْن بَعيٍد. فَـأَتَـيْـنـا 

َو شاَهْدناکُم.«

 با توّجه به متن درس گزینۀ درست و نادرست را معلوم کنید.

                                                                                     درست  نادرست

ْفرَةِ لِـتَهِيئَِة أَبْحاٍث َعِن النَّباتاِت.             1. ذََهَب الطُّاّلُب إلٰی ٰهِذِه السَّ

اّلُب إِنساناً َغـيْـرَُهم ِفـي الْـَجـزيرَةِ.           2. ما َوَجـَد الطُـّ

ْفـرةِ الْـِعلْميَّـِة.          3. َعَشَُة طاُّلٍب کانوا ِفـي الـسَّ

4. کانَْت مياُه الْـبَْحِر هاِدئَـًة ِفـي الْـِبدايَـِة.          

5. َوقَـَعـْت ٰهِذِه الِْحکايَـُة قَبْـَل َسَنـٍة.         
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Typewriter
سپس به همه گفت: صبر کنید قطعا خدا با صبرکنندگان است.یک هفته گذشت

r
Typewriter
روزی از روزها
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Typewriter
باران شدیدی بارید (نازل شد)و صاعقه ی شدیدی به کشتیشان برخورد کرد سپس آتش گرفت 

r
Typewriter
دانشجویان گفتند: هیچ امیدی به نجات ما نیست

r
Typewriter
پس استاد این آیه را خواند.ای کسانی که ایمان اوردید صبر کنید

r
Typewriter
دانشجویان غمگین شدند و گفتند: کشتیمان را از دست دادیم

r
Typewriter
و بعد از انجام دادن نماز و دعا ناگهان یکی از آنها فریاد زد

r
Typewriter
نگاه کنید ای همکلاسی هایم.نگاه کنید ای همکلاسی هایم.آن یک کشتی جنگی  است که به ما نزدیک می شود
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کشتی جنگی به آنها نزدیک شد و از آن سربازانی پیاده شدند(فرود آمدند
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Typewriter
دانشجویان خوشحال شدند و از سربازان پرسیدند

r
Typewriter
چگونه یافتید مکان مارا؟

r
Typewriter
سربازان جواب دادند: دودی را از دور دیدیم.سپس آمدیم 
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Typewriter
و شمارا مشاهده کردیم

r
Typewriter
دانشجویان برای تهیه پژوهش هایی درمورد گیاهان به این سفر علمی رفتند

r
Typewriter
دانشجویان هیچ انسانی به غیر از خودشان را در جزیره نیافتند

r
Typewriter
ده دانشجو در سفر علمی بودند

r
Typewriter
 در ابتداء آب دریا آرام بود 
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این اتفاق یک سال پیش اتفاق افتاده است
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o
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Typewriter
o
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Typewriter
o
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ِفـْعـُل الْـأَْمـِر )2(  )يا أَوالُد، اِْفـَعلـوا(، )يا بَناُت، اِْفـَعلْـَن(

                                  )يا َولَداِن، اِْفـَعـلـا(، )يا ِبْنتاِن، اِْفـَعـلـا(

 ِفْعُل اْلَْمـِر )2(

رَجاًء، اِنْـزِلـوا ِمَن الْـحاِفـلَـِة.

.............................................................................................

اِبْـَحـثـا َعِن الَْجواِب ِفـي الِْکتاِب.

.............................................................................................

رَجاًء، اِنْزِلْـَن ِمَن الْحاِفلَِة.

.............................................................................................

اِبْـَحـثـا َعِن الَْجواِب ِفـي الِْکتاِب.

.............................................................................................

r
Typewriter
ای پسران انجام دهید

r
Typewriter
ای دختران انجام دهید

r
Typewriter
ای دو پسر انجام دهید

r
Typewriter
ای دو دختر انجام دهید

r
Typewriter
لطفا، از اتوبوس پایین بیایید

r
Typewriter
لطفا، از اتوبوس پایین بیایید

r
Typewriter
به دنبال جواب در کتاب بگردید

r
Typewriter
به دنبال جواب در کتاب بگردید

r
Underline

r
Underline

r
Underline

r
Underline
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در اين درس با فعل امر آشنا می شويد.

به فرق مياِن فعل مضارع و امر توّجه کنيد و ترجمۀ آنها را بياموزيد.

فعل امرفعل مضارعشخص

تَــْفـَعـلـوَن

)جمع مذکّر مخاطب(
د.

هی
ی د

 م
ام

نج
ا

اِْفــَعلـوا

د.
هی

بد
م 

جا
ان تَــْفـَعـلْـَن   

)جمع مؤنّث مخاطب(
اِْفـَعـلْـَن

تَــْفـَعـلـاِن  

)مثّنی مذکّر مخاطب(

)مثّنی مؤنّث مخاطب(

اِْفـَعـلـا

فرق »فعل مضارع« و »فعل امر« را بیابید.

فعل امرفعل مضارعفعل امرفعل مضارع

اِْصـَعـْدَن: باال بياييدتَـْصـَعـْدَن: باال می آييداِرَْحـموا: رحم کنيدتَـرَْحـمـوَن: رحم می کنید

اِقْـبَـلـا: بپذيريدتَـْقـبَـلـاِن: می پذيريداِنْـزاِل: پایین بیاییدتَـْنـزاِلِن: پایین می آیید

اُرُْسْمَن: نّقاشی کنيدتَـرُْسْمَن: نّقاشی می کنيداُْشُکروا: تشّکر کنيدتَـْشُکروَن: تشّکر می کنید

نيم
بدا

ترجمه کنید.

. هيِد...............................اِقْبَِل الَْکالَم الْـَحـقَّ ..............................اُرُْسمـي صورََة الشَّ

..............................اُْسُجدا لِلِّٰه رَبِّ الْعالَميَن...............................اِْغِسال أَيديَُکما قَبَْل الَْغداِء.

..............................اُْهُربَْن ِمْن َجليساِت الّسوِء...............................﴿اُْذُکروا نِْعَمَة اهلِل َعلَيُکم﴾

r
Typewriter
روش ساخت فعل امر
حرف تـ را از اول فعل مضارع حذف می کنیم
بعد از حذف ت اگر اولین حرف ساکن باشد،به حرکه حرف دوم نگاه میکنیم،اگرـُ باشد به اول فعل اُ میگذاریم و یا اگر ـَ و ـِ باشد به اول فعل اِ می گذاریم
آخر فعل را نگاه میکنیم اگر ـُ داشت تبدیل به ساکن و یا اگر ن داشت حذف می کنیم(بجز ن جمع مونث
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Highlight

r
Typewriter
سخن حق را قبول کن

r
Typewriter
قبل از ناهار دست هایتان را بشویید

r
Typewriter
نعمت خدا را بر خود یاد کنید

r
Typewriter
عکس شهید را رسم کن

r
Typewriter
برا خداوند، پروردگار جهانیان سجده کنید

r
Typewriter
از همنشینان بد دوری کنید
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َاَلتَّمارین

ُل: 1 اَلتَّْمريُن اْلَوَّ

توضيحات زير مربوط به کدام واژۀ جدید از درس است؟

................................................... 1. ِبالٌد کَبـيـرٌَة ِجـّداً فـي َشرِق آسيا. 

................................................... 2. إِداَمـُة الْـَعـَمـِل َو ااِلْسِتمراُر َعـلَيـِه. 

................................................... 3. َشيٌء َضروريٌّ لِلَْحياِة، نَْشَربُُه َو ال لَوَن لَـُه. 

................................................... لّـاُب.  4. يُـَدرُِّس فيـَها اْلُستاُذ َو يَتََخرَُّج ِمنـَها الطُـّ

................................................... 5. اَلَّذيَن َوَصلـوا إِلٰی ِسنِّ الْـبُـلـوِغ َو لَيسـوا أَطفالـاً. 

................................................... 6. َمجموَعٌة ِمَن الّرياضيّيـَن أَْو َجماَعٌة ِمَن الزَُّمالِء ِفـي الَْعَمِل. 

2    اَلتَّْمريُن الّثانـي:

جمله های زير را با توّجه به تصوير ترجمه کنيد.

. فِّ يا أَصِدقائـي، رَجاًء، اُْخـرُجـوا ِمَن الصَّ

....................................................................................................

يا َصدیقاتـي، رَجاًء، اُْخرُْجَن ِمَن الَْمْکتَبَِة.

....................................................................................................

r
Typewriter
کشوری خیلی بزرگ در شرق آسیا

r
Typewriter
ادامه کار و پیوسته انجام دادن آن

r
Typewriter
چیزی ضروری برای زندگی، آن را می نوشیم و هیچ رنگی ندارد

r
Typewriter
اساتید در آن درس می دهند و دانشجویان از آن فارغ التحصیل می شوند

r
Typewriter
کسانی که به سن بلوغ رسیده اند و بچه نیستند

r
Typewriter
مجموعه ای از ورزشکاران یا گروهی از همکاران در کار

r
Typewriter
الصّین

r
Typewriter
المُواصَلَة

r
Typewriter
الماء

r
Typewriter
الجامِعَة

r
Typewriter
الشباب

r
Typewriter
الفَریق

r
Typewriter
چین

r
Typewriter
ادامه دادن

r
Typewriter
آب

r
Typewriter
دانشگاه

r
Typewriter
جوانان

r
Typewriter
تیم

r
Typewriter
ای دوستانم لطفا، از کلاس خارج شوید

r
Typewriter
ای دوستانم لطفا، از کتابخانه خارج شوید

r
Line

r
Line



56

يا َصدیقـاِن، اِْحـِمـال ٰهِذِە الِْمنَضـَدَة.

....................................................................................................

ؤالَـيـِن. يا َصدیَقتـاِن، اُکْـتُـبـا َجواَب الـسُّ

....................................................................................................

3 اَلتَّْمريُن الّثالُِث:

آيات شيفۀ زير را ترجمه سپس فعل های امر را معلوم کنيد. 

َقَصص: 16
ْ
 إِنّـي َظلَْمـُت َنْفسي فَـاْغـِفـْر لي ﴾  اَ  ل

1. ﴿ رَّبِ

.................................................................................................................................................................................................................................................

2. قاَل اللُّٰه لِـموسٰی َو هارون: ﴿ ِاْذَهبـا إِلٰی فِـرَعوَن ﴾  ٰطـٰه: 43

.................................................................................................................................................................................................................................................

ُمؤمنون: 118
ْ
نَت َخـيْـُر الـّراِحمـيـَن ﴾  اَ ل

َ
3. ﴿ رَّبِ اْغـِفـْر َو ارَْحـْم َو أ

.................................................................................................................................................................................................................................................

ُمؤمنون: 51
ْ
4. ﴿ ... ِاْعـَمـلـوا صـاِلـحـاً إِنّـي بِـمـا تَـْعـَمـلـوَن َعـلـيـٌم ﴾  اَ  ل

.................................................................................................................................................................................................................................................

بََقَرة: 34
ْ
 إبْليَس ﴾  اَ  ل

ّ
ـَمـالئِـَکـِة اْسـُجدوا ِلـآَدَم فَـَسـَجدوا إال

ْ
ـنـا ِلـل

ْ
5. ﴿ َو إِْذ قُـل

.................................................................................................................................................................................................................................................

r
Typewriter
ای دو دوست، این میز را حمل کنید

r
Typewriter
ای دو دوست، جواب دوسوال را بنویسید

r
Line

r
Line

r
Typewriter
 پروردگارا من بر خويشتن ستم كردم مرا ببخش

r
Typewriter
خداوند به موسی و هارون گفت: بروید به سوی فرعون

r
Typewriter
پروردگارا!  ببخش و رحمت کن؛ و تو بهترین رحم کنندگانی

r
Typewriter
کارهای شایسته انجام دهید قطعا من به آنچه انجام می دهید آگاهم

r
Typewriter
و زمانیکه به فرشته ها گفتیم سجده کنید به آدم،پس سجده کردند به جز شیطان

r
Rectangle

r
Rectangle

r
Rectangle

r
Rectangle

r
Rectangle

r
Rectangle

r
Typewriter
ببرید
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4 اَلتَّْمريُن الّراِبُع:

جمله های عربی را به فارسی ترجمه کنيد و بنويسيد چرا ترجمۀ فارسی يکی است؟ 

چرا ترجمه يکی است؟ترجمۀ فارسیجملۀ عربی

يا طاُّلُب، اُنْظُروا إلٰی نُزوِل الَْمطَِر.

يا طالِباُت، اُنْظُرَْن إلٰی نُزوِل الَْمطَِر.
................................................................................................................

يا طالِباِن، اِلْبَسا َمالِبَس ُمناِسبًَة.

يا طالِبَتاِن، اِلْبَسا َمالِبَس ُمناِسبًَة.
................................................................................................................

5 اَلتَّْمريُن الْخاِمُس:

هر کلمه را به توضيح مناسب آن وصل کنيد. »دو کلمه اضافه است.«

عليِم الْعالـي بَْعَد الَْمدرََسِة. 1. قاِطُع الرَِّحِم   َمکاٌن لِلتَـّ

2. اَلْـُمواَصلَُة           هَو الَّذي ال يَذَهُب لِزيارَِة أَقِربائِِه.

يُء الَّذي يَـْصـَعـُد ِمَن الـّناِر. 3. اَلْجاِمَعـُة           اَلشَّ

4. اَلْـَحطَُب                أَخشاٌب ُمناِسبٌَة لِـاِلْحـِتـراِق.

عاِب َو الُْمشِکالِت. خاُن        َحلُّ الصِّ 5. اَلـدُّ

هاب             6. اَلذَّ

7. اَلْـَفـَرُج             

r
Typewriter
ای دانش آموزان، به فرود آمدن باران نگاه کنید

r
Typewriter
ای دو دانش آموز، لباس های مناسبی بپوشید

r
Typewriter
در فارسی،مثنی و جمع و مذکر و مؤنث برابر است

r
Typewriter
مکانی برای  آموزش عالی بعد از مدرسه

r
Typewriter
کسی که برای زیارت نزدیکانش نمی رود

r
Typewriter
چیزی که از آتش بالا می رود

r
Typewriter
چوب هایی مناسب برای آتش زدن

r
Typewriter
حل سختی ها و مشکلات

r
Typewriter
برنده پیوند خویشان

r
Typewriter
ادامه دادن

r
Typewriter
دانشگاه

r
Typewriter
هیزم

r
Typewriter
دود

r
Typewriter
رفتن

r
Typewriter
گشایش

r
Arrow

r
Arrow

r
Arrow

r
Arrow

r
Arrow
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کَـْنـُز الْـِحـکْـَمـِة

بخوانيد و ترجمه کنيد.

1. ال َعـَمـَل َکـالـّتَـْحـقـيـِق.

.................................................................................................................................................................................................................................................

.
ِ َشّرٍ ْصُل ُکـلّ

َ
ـَجهُل أ

ْ
ِ َخـيْـٍر َو ال ْصُل ُکـلّ

َ
ُم أ

ْ
ـِعل

ْ
2. اَل

.................................................................................................................................................................................................................................................

ِم فَريَضـٌة.
ْ
ِعل

ْ
ـإِّنَ َطلََب ال

َم َولَْو بِـالـّصيـِن؛1 فَ
ْ
ِعل

ْ
3. اُْطـلُـبُوا ال

.................................................................................................................................................................................................................................................

ـَجهِل2.
ْ
ِخَرِة َمَع ال

ْ
نيا َو ال ِم َو َشـّرُ الـّدُ

ْ
ِعل

ْ
ِخـَرِة َمَع ال

ْ
نيا َو ال 4. َخـيْـُر الّدُ

.................................................................................................................................................................................................................................................

يِن3. ّرَ
َ
عاقَِل َمن َيْعرُِف َخيَْر الّش

ْ
ّرِ َولِٰکّنَ ال

َ
َخيَْر ِمَن الّش

ْ
عاقُِل َمن َيْعرُِف ال

ْ
5. لَيَْس ال

.................................................................................................................................................................................................................................................

1ــ اَلّصین: چین

2ــ اْلَحديُث الّثالُث َو الّراِبُع ِمن رَسوِل الّلِه  و باقي اْلَحاديِث ِمَن اْلِماِم َعلـيٍّ  .

یِن: بهتـرین از میان دو شـر ـرَّ 3ــ َخْیُر الشَّ

ِجداُر الـّصـيـِن

r
Typewriter
هیچ کاری مانند تحقیق نیست

r
Typewriter
دانايى، ريشه هر خوبی و نادانى ريشه هر بدی است

r
Typewriter
دانش را جستوجو کنید گرچه در چین باشد؛ زیرا خواستن دانش واجب است

r
Typewriter
خیر دنیا و آخرت با دانش و شرّ دنیا و آخرت با نادانى است

r
Typewriter
عاقل، آن نيست كه خوب را از بد تشخيص دهد. عاقل، كسى است كه بهترین را ازميان دو بد انتخاب کند
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بـا استـفــاده از نــرم افـزار قــرآن یــا کتــاب »اَلْـُمـْعـَجـُم  الُْمـَفْهـرَُس ِلَلفـاِظ  

الُْقـرآِن« سـه آيــه را کـه حـروف اصـلی فـعـل هـای آنـهـا »س م ع«، »خ ر ج« 

و »ذ ە ب« است بیابید.

نيد
ق ک

حقي
ت
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اَْلَربَعینّیات

هلَِة َمسِجُد الْکوَفِة َو َمسِجُد السَّ

ـ أَبو قاِسم. ـ َمن هَو َمسؤوُل الَْموکِِب؟ 

ـ َحيّـاَك اللُّٰه! أَ أَنتُم ِمن إيران؟ ـ ساَعَدَك اللُّٰه! 

ـ کَم َمرَّةً َحَضْتُم يف َمسريَِة اْلَربَعنَي؟ ـ نََعم، نَحُن ِمن إيران.   

ـ َحَضْنا لِلَْمرَِّة اْلُولٰی.

يّاراِت. ـ اِْرکَبوا تِلَك السَّ هاُب إلٰی َمسِجِد الْکوفَِة؟  ـ کَيَف يُـمِکُن الذَّ

ـ قَريٌب ِمن کيلوِمرتيِن. هلَِة؟  ـ کَِم الَْمسافَُة بنََي َمسِجِد الْکوفَِة َو َمسِجِد السَّ

ـ نََعم؛ َموجوَدٌة. ـ أَ توَجُد َسيّاراٌت يف الطَّريِق َحتّٰی نَرکََب؟ 

ـ ال، لَيَسْت زَحــَمًة. بَْل رَحــَمٌة. ـ ُشکراً، زاَحـْمتُـَك. 

ـ أَ تَعرُِف أََهّميََّة زيارَِة الَْمسِجَديِن؟  

: ّجاُد  ـ نََعم؛ قاَل اْلماُم السَّ

هلَِة َركَعتَيـِن َزاَد اهلُل في ُعُمِرهِ َسنَتَيـِن.1 َمْن َصلّـٰی في َمْسِجِد الّسَ
 : َو قاَل اْلماُم الّصاِدُق 

َمساِجد.2
ْ
َف َصالٍة في َغيـِرهِ ِمَن ال

ْ
ل
َ
کوفَِة َتْعِدُل أ

ْ
َصالٌة في َمسِجِد ال

1ــ ُمسَتدَرُك اْلَوسائِل، ج 3 ، ص 417 ، ح 3906

2ــ َوسائُل الّشیعِة، ج 3 ، ص 526
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Typewriter
مسئول موکب چه کسی است؟

r
Typewriter
موکِب اصطلاحاً به ایستگاههای خدمات رسانی زائران می گویند

r
Typewriter
ابو قاسم

r
Typewriter
خسته نباشی

r
Typewriter
زنده باشی آیا شما از ایران هستید؟

r
Typewriter
بله ما ایرانی هستیم

r
Typewriter
چند بار در مسیر اربعین حاضر شدید

r
Typewriter
برای اولین بار حاضر شدیم

r
Typewriter
چطور ممکنه به مسجد کوفه رفت

r
Typewriter
به آن ماشین ها سوار شوید

r
Typewriter
فاصله بین مسجد کوفه و مسجد سهله چقدر است

r
Typewriter
نزدیک به دو کیلومتر

r
Typewriter
آیا در راه ماشین هایی وجود دارد که سوار شویم؟

r
Typewriter
بله وجود دارد

r
Typewriter
تشکر، شما را به زحمت انداختیم

r
Typewriter
نه، زحمت نیست رحمته

r
Typewriter
آیا اهمیت زیارت کردن دو مسجد را می دانی؟

r
Typewriter
بله ، امام سجاد (ع) فرموده است

r
Typewriter
هر کس در مسجد سهله دو رکعت نماز بخواند خداوند دو سال به عمرش اضافه می کند

r
Typewriter
امام صادق (ع) فرموده است

r
Typewriter
یک نماز در مسجد کوفه برابری می کند با هزار نماز در مساجد دیگر

r
Highlight


