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عربى

 درس 1

 درس 1  ��َ�ُ� اْ�ِ�ْ�ِ� 

صفحة ٢ كتاب درسى

َجِر بِال َثَمٍر. دانشمند بدون عمل، مانند درخت بدون ميوه است. الْعالُِم بِال َعَمٍل، َكالشَّ 1 

ؤاِل، ِنْصُف الِْعْلِم. خوبى سؤال (سؤال خوب، خوب پرسيدن)، نصف علم است. ُحْسُن السُّ 2 

ُمجالََسُة الُْعَلماِء، ِعباَدٌة. هم نشينى با دانشمندان، عبادت است. 3 

َطَلُب الِْعْلِم، َفريَضٌة. خواستن و طلب كردن علم، واجب دينى است. 4 

آَفُة الِْعْلِم، النِّْسياُن. آفت و بالى علم، فراموشى است.  5 

صفحة ٤ كتاب درسى

به فارسى ترجمه كنيد.

هَذا الَْولَُد، في هِذِه الَْمْدَرَسِة. اين پسر، در اين مدرسه است. 1 

هِذِه الِبنُت، فى ِتْلَك الَْمْدَرَسِة. اين دختر، در آن مدرسه است. 2 

ِل. آن دانش آموز (پسر) موّفق، در كالس اّول است. فِّ األوَّ ذلَِك الّطالُِب الّناِجُح، فى الصَّ 3 

ِل. اين دانش آموز (دختر) موّفق، در كالس اّول است. فِّ اَألوَّ هِذِه الّطالَِبُة الّناِجَحُة في الصَّ 4 

َجَرِة الَكبيَرِة، لَذيَذ. ميوة اين درخت بزرگ، لذيذ (خوشمزه) است. َثَمُر هِذِه الشَّ 5 

صفحة ٥ كتاب درسى

نام هر تصوير را از كلمات داده شده بيابيد.

ّ︿ٌ َ︮  - ٌ️ ﹠ْ ِ︋  - ٌ︡ ٌة - َوَ﹜ َ︣ ︖َ َ︫  - ﹏ٌ َ︊ ︗َ

بِنٌت......... َشَجَرٌة...........هذه  َجَبٌل.........ِتلَك  .........ذلَِك  َصفٌّ هذا 

عربى
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عربى

  درس 1 ��َ�ُ� اْ�ِ�ْ�ِ�

 درس 1

صفحة ٥ كتاب درسى

در جاى خالى، گزينة مناسب قرار دهيد.

«َسعيٌد» اِْسُم َولٍَد َو «َسعيَدُة» اِْسُم ...................... .  َرُجلٍ  بِْنٍت 1 

دختر مرد  «سعيد» اسم پسر و «سعيده» اسم دختر است. 

ْحَمِة َو الّنوِر.  َجَبلِ  ِنْسياِن الْعالُِم المؤِمُن كَ  ...................... الرَّ 2 

فراموشى كوه  دانشمند مؤمن مانند كوه رحمت و نور است. 

َجَرُة ...................... َثَمٍر.  فى  بِال ِتْلَك الشَّ 3 

بدون در، داخل  آن درخت بدون ميوه است.  

َطَلُب الِْعْلِم ...................... .   ُمجالََسةٌ  َفريَضٌة 4 

واجب دينى همنشينى  خواستن و طلب كردن علم، واجب دينى است. 
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عربى

 درس 1

 درس 1  ��ُر اْ�َ��ِم 

صفحة ٦ كتاب درسى

ُة َو األماُن. (ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـ﹥ «ص») دو نعمت ناشناخته هستند؛ تندرستى و امنّيت. حَّ ِنْعَمتاِن َمْجهولَتاِن، الصِّ 1 

ِرَضا اِهللا فى ِرَضا الْوالَِدْيِن. (ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـ﹥ «ص») رضايت خداوند در رضايت والدين است. 2 

َأَدُب الَْمْرِء، َخْيٌر ِمْن َذَهِبِه. (ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـ﹥ «ص») ادب انسان بهتر از طاليش (ثروت و دارايى او) است. 3 

ْهُر َيوماِن؛ َيْوٌم لََك َو َيْوٌم َعَلْيَك. (ا﹝︀م ︻﹙﹩ «ع») روزگار دو روز است؛ يك روز به سود تو و يك روز به زيان تو است. الدَّ 4 

َرْأياِن، َخْيٌر ِمْن َرْأٍى واِحٍد. (ِ﹊﹞ٌ﹤) دو نظر، بهتر از يك نظر است. 5 

صفحة ٨ كتاب درسى

زير هر تصوير يكى از كلمات داده شده را بنويسيد.

ْ﹠︐︀ِن ِ︋  - ٌ️ ﹠ ِ︋ ٌ︡ - َوَ﹜︡اِن -  َوَ﹜

بِنٌت........... بِْنتاِن...........هِذِه  َولَداِن...........هاتاِن  َولٌَد...........هذاِن  هذا 

صفحة ٩ كتاب درسى

در جاى خالى، گزينة مناسب به كار ببريد.

ُجلُ  الَْمْرَأتاِن هاتاِن ...................... ، َمْسروَرتاِن.   الرَّ 1 

زن ها مرد  اين زن ها (دو زن)، خوشحال هستند. 

هذاِن ...................... ، ُمرَتِفعاِن.   الَْجَبالنِ  الَورَدُة 2 

گل كوه ها  اين كوه ها (دو كوه)، بلند هستند. 

ذلَِك ...................... ، نَظيٌف.    الّطالَِبةُ  الّطالُِب 3 

دانش آموز (پسر) دانش آموز (دختر)  آن دانش آموز، پاكيزه است.  

هِذه ...................... ، َكبيَرٌة.    الَمدَرَسةُ  الَمسِجداِن 4 

دو مسجد مدرسه  اين مدرسه، بزرگ است.  
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عربى

  درس 1 ��ُر اْ�َ��ِم

 درس 1

صفحة ٩ كتاب درسى

ترجمه كنيد.

الَْولَُد الّصالُِح، َفْخٌر لِْلوالَِديِن. فرزند صالح، (سبب) افتخار و سربلندى براى والدين (پدر و مادر) است. 1 

، ناِفَذتاِن َجميَلتاِن. براى اين كالس، دو پنجرة زيبا هست. (اين كالس دو پنجرة زيبا دارد.) فِّ لِهَذا الصَّ 2 

قيَمُة اْإلِنساِن، بِالِْعْلِم َو اْإليماِن. ارزش انسان به دانش و ايمان است. 3 

ّفاِن، َكبيراِن. اين كالس ها (دو كالس) بزرگ هستند.  هذاِن الصَّ 4 

هاتاِن الّشَجَرتاِن، بِالَثَمٍر. اين درختان (دو درخت) بدون ميوه هستند. 5 
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عربى

 درس 1

 درس 1  َ�ْ�ُ� اْ�ُ���ِز 

صفحة ١٠ كتاب درسى

ُر ساَعٍة َخْيٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعيَن َسَنًة. (ر︨﹢ل ا﹜﹙ـ﹥ «ص») لحظه اى (ساعتى) انديشيدن بهتر از هفتاد سال عبادت است. َتَفكُّ 1 

َعداَوُة الْعاِقِل َخْيٌر ِمْن َصداَقِة الْجاِهِل. (ا﹝︀م ︻﹙﹩ «ع») دشمنى انسان دانا بهتر از دوستى انسان نادان است. 2 

َغِر َكالنَّْقِش فى الَْحَجِر. (ا﹝︀م ︻﹙﹩ «ع») علم در كودكى مانند نقش در سنگ است. الِْعْلُم فى الصِّ 3 

َخيُر اْألُموِر َأْوَسُطها. (ا﹝︀م ︻﹙﹩ «ع») بهتريِن كارها ميانه ترين آنهاست. 4 

الَْجْهُل َمْوُت اْألَْحياِء. (ِ﹊﹞ٌ﹤) نادانى مرگ زندگان است. 5 

صفحة ١٢ كتاب درسى

ترجمه كنيد، سپس «جمع هاى سالم و مكّسر» و نيز «مثّنى» را معلوم كنيد.
هؤالِء الّالِعبوَن، فائِزوَن في ُمسابََقَتيِن. اين بازيكنان، در دو مسابقه برنده هستند.  1 

مثنى سالم  سالم   

هؤالِء الّطالباُت، ناِجحاٌت في ُمسابََقِة ِحْفِظ الُْقرآِن. اين دانش آموزان، در مسابقة حفظ قرآن موّفق هستند. 2 
سالم سالم   

جاُل، جالِسوَن ِعْنَد عالَِميِن. آن مردها، كنار دو دانشمند نشسته اند.  أولِئَك الرِّ 3 
مثنى سالم  مكّسر   

فى ُكُتِب الِْقَصِص ِعَبٌر لِْألطفاِل. در كتاب هاى قّصه پندهايى براى كودكان وجود دارد. 4 
مكّسر مكّسر  مكّسر  مكّسر   

صفحة ١٢ كتاب درسى

ٌ︤ - َوْرَدٌة ﹠ْ﹋َ - ّ﹪ٌ︨︣﹋ُ - ﹥ٌ َ︊ ︐َ﹊ْ﹞َ - ﹥ٌ َ︊ ︻ِ﹐ هر كلمه را زير تصوير مناسب آن بنويسيد. 

 
َمْكَتَبٌة........... َكْنٌز...........هِذِه  الِعَبٌة...........هذا  َوْرَدٌة...........هِذِه  هِذِه 

صفحة ١٢ كتاب درسى

در جاى خالى گزينة مناسب بنويسيد.

َعّباٌس و هاِشٌم و َميَثٌم، ...................... .  َمسرورونَ  َمسروَرٌة 1 
خوشحال (مؤنّث) خوشحاالن (مذّكر)  عّباس و هاشم و ميثم خوشحال هستند. 

َزهراُء و َزيَنُب و فاِطَمُة، ...................... .  واِقٌف  واِقفاٌت 2 
ايستاده ها (مؤنّث) ايستاده (مذّكر)  زهرا و زينب و فاطمه ايستاده اند. 

أولِئَك اَألْوالُد، ...................... ُمْمتازوَن.  الِعبونَ  الِعباٌت 3 
بازيكنان (مؤنّث) بازيكنان (مذّكر)  آن پسران، بازيكنان برنده هستند. 


