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 نیکی جز نیکی است؟!  پاداشآیا ﴾            الحسانُ  إلّا الحسانِ جَزاءُ هَل﴿-1

 پرکار است. مؤمن، کم سخنِ              المؤِمنُ قَلیلُ الکاَلمِ کَثیرُ العَمَلِ.  -2

 سکوت زبان، سالمتی انسان است.             انِ.سُکوتُ اللِّسانِ سَالمةُ اإلنس -3

 چه بسا سخنی که جوابش سکوت است.               رُبَّ کَالمٍ جَوابُهُ السُّکوتُ. -4

 وقت، طالست.                           الوَقتُ ِمنَ الذَّهَبِ  -5

 ال -نَعَمْ    هل؟     أَ ؟                                                        

 آیا این،درخت انار است؟  بله؛این، درخت انار است. -2آیا، این کیف مدرسه است؟  نه؛این، جمدان سفر است.         -1

 آیا این سرباز است؟  بله ؛ این سرباز است. -4    آیا هتل دور است؟  نه؛ هتل نزدیک است.               -3

 است. تاآیا اینجا شهر است؟ نه؛ اینجا روس-5

  

 

 جواب آنها »نَعَمْ«یا»ال« می آید. »هل« و»أَ« دو کلمه پرسشی به معنای »آِیا« هستند که در

        18و 17پاسخ تمرین اول صفحه 

 ال-4     نَعَمْ - 3     ال -2   نَعَمْ    -1

  18پاسخ تمرین دوم صفحه 

 ؟ نه. ن انگور و انار استآیا اینجا درختا-2       مدرسه نز دیک است.  کتابخانه دور و-1

: جَواهِرُ الکالم لسم االوَّالقِ  

 بدانیم 

الثانی   الدّرسُ  
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 آیا در این شهر هتلی است؟ بله. -3

         18حه پاسخ تمرین سوم صف

 اَلسَّنَة-3اَلصّبْر    -2اَلْبِسْتان      -1

    19پاسخ تمرین چهارم صفحه 

 نِسیان-11عید  بَ-10أُولئکَ   -9یَوْم  -8عَمود   -7غُرفة  -6صَالة   -5کَالم    -4صِحّة   - 3طُلّاب   -2لِسان  -1 

 هُنا -15   قَریب -14عَداوَة   -13ُمجالِسة   -12 

 رمز: الّصالة َعموُد الّدین: نماز ستون دین است.

 

     ****************************************************** 

 

 

 تنهایی از همنشین بد بهتر است.     الوَحدَةُ خَیرٌ ِمن جَلیسِ السُّوِء. -1

 خوش پیمانی از ایمان است.      هدِ ِمنَ اإلیمانِ.سنَ العَإنَّ حُ -2

 دوست داشتنِ میهن از ایمان است.    الوَطَنِ ِمنَ االیمانِ.حُبُّ  -3

 عجله از شیطان است.    العَجَلَةُ ِمنَ الشَّیطانِ. -4

 است. چه بسا سخنی)که( مانند شمشیر     رُبَّ کاَلمٍ کَالحُسامِ. -5 

 

 َمنْ؟    لِمَنْ ؟                                         

 او کیست؟ او دانشمند ایرانی است. -2زکریای رازی است.           او کیست؟ او -1

 این کیف مال کیست؟ برای مریم. -5این زن کیست؟ او مجاهد است.   -4ا ین دانشمند کیست؟ او ابوریحان است.    -3

 ن مدیر کتابخانه هستم. تو کیستی ؟م  -8ه هستم.   تو کیستی؟من مدیر کتابخان-7سه.     آن ماشین مال کیست؟ مال مدیر مدر-6 

مِ کَالحِ انی : کنوزُالثّ سمُالقِ  
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یَ أُستاذَةُ اللُّغةِ الْعَرَبیَّةِ؟  »َمنْ هُوَ« برای مذکّر و»َمنْ هِیَ« برای مؤنّث است؛ مثال:َمنْ هُوَ أُستاذُ اللُّغَةَ الْفارِسیَّةِ؟ اَلسَّیِّدُأکبریّ. َمنْ هِ-1

 دةُ شفیعی. اَلسَّیِّ

 مانند»َمنْ هُوَالْمُدیرُ؟« و»َمنْ هیَ الْمُدیرةُ« ترجمه نمی شود.»هُوَ«و »هِیَ« در جمله هایی -2

 لِمَوالنا جَاللِ الدّین-4هِیَ العِبَةٌ قَویّةٌ      -3هُوَ شاعِرٌ ایرانیٌّ       -2هِیَ کاتِبَةٌ    -1    22پاسخ تمرین اول صفحه 

آن تلفن همراه زیبا مال کیست؟برای آقای اخالقی       -2ست.چه کسی پروردگارآسمان ها و زمین ا-1      22پاسخ تمرین دوم صفحه 

 چه کسی در اتاق است؟ مهمان ها در اتاق هستند. -4این دختر کوچک کیست؟ او خواهر سینا است.       -3

 هِیَ أُخْتُ ثُریّا          -4     هُوَ سائِقُ السّیّارَةِ- 3الِبَةِ      لِتِلکَ الطّ -2أنا صَدیقَةُ زَینب      -1     23پاسخ تمرین سوم صفحه 

 طالِبٌ یاعَزیزٌ-5  

ه اَللّ-4نَعَمْ     - 2    .أنا طالب)طالِبَة(1اختیاری است.   5و 1اسامی جواب سو الهای    23پاسخ تمرین چهارم صفحه   

 

 

 

سود مند ترینشان برای مردم است ردم أفْضَلُ النّاسِ أنْفَعُهُم للنّاسِ.  برترین م -1  

اَلْخَیرُکَثیرٌ وفاعِلُهُ قَلیلٌ.     خوبی بسیار و انجام دهنده اش کم است. -2  

اَلْإنسانُ عَبْدُ اإلحْسانِ     .انسان بنده نیکی است. -3  

بَالءُ الْإنسانِ فی لِسانِهِ. بالی انسان در زبانش است. -4  

سالمتی زندگی در مدارا کردن است.    .عَیشِ فی الْمُداراةِ سَالَمةُ الْ-5  

ما؟                                                                     

برای مادرم است.  ای این،هدیه این چیست؟-2       این چیست؟ این، کلید خانه است. -1ترجمه تصاویر      

 بدانیم

کَنزالنصیحَۀ:  ثُ لِالقِسمُ الثّا  
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به چپ ممنوع.  چرخیدنمعنی این عالمت چیست؟ - 4       به راست ممنوع. چرخیدنمعنی این عالمت چیست؟ -3  

 

  

َما الْمُشکِلُ؟  ؛مثال:ما هُوَ الْمُشکِلُ؟= »هُوَ« و»هِیَ«در مثال های زیر ترجمه نمی شود وآوردن آن» اختیاری است  

َماالْمُشکِلَةُ؟         ما هِیَ الْمُشکِلَةُ؟=  

     25فحه ت صترجمه جمال                                              

     زبان رسمی در ایران چیست؟فارسی  

نه است؟ستون بزرگ اچه چیزی اطراف خ                    چه چیزی بر روی میز است؟تلفن همراه مادرم.  

ِمنْضَدَة -4       عِنَب -3      الَشَّجرة  -2عَمود   -1           25پاسخ تمرین اول صفحه   

این چیست؟ این،جایزه طالیی برای نفر اول  -2        ، دو هدیه گرانبهایی استهاچیست؟ این هااین-1    26پاسخ تمرین دوم صفحه

چمدان های مسافران.چه چیزی در آن ماشین بزرگ است؟-3          است.  

جالِس    ≠ف  جَماعَة     /     واقِ  ≠کَثیر     /      وَحدَة   ≠بعید  /    قَلیل   ≠قَریب     26پاسخ تمرین سوم صفحه   

رَخیصَة    ≠حُسن    /     غالیَة          ≠سوء     

الرّجُل: المَرأة     /   الوَلَد: البِنت  /     الرّجال   النّساء      /     األوالد: البَنات     26پاسخ تمرین چهارم صفحه   

ذانِ: هاتانِ    /     األخ: األخت   /        هوَ: هی أنتَ: أنتِ        /    هذا: هذِهِ    /       ذلِکَ: تِلکَ      /       ه  

             26پاسخ تمرین پنجم صفحه 

. ()تعداد مسافران در هتل زیاد استکَثیرٌ  -2      .     ()برترین مردم سودمند ترین مردم استأَنفَعُ  -1   

. ( )ارزش انسان به عقلش است قْلِهِعَ-4                     )انسان بنده نیکی است.    عَبْدُ  -3         

است(.ش پیمانی از نشانه های ایمان )خو ِمنْ- 5        

 

***************************************************** 

 بدانیم 
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