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اَلْأعْمالُ بِالنّیّاتِ.     کارها به نیت ها است. -1  

اراةِ النّاسِ.    تو باید با مردم مدارا کنی. عَلَیْکَ بِمُد-2  

دین است.  نیمی از الْخُلُقِ نِصْفُ الدّینِ.       خوش اخالقیحُسْنُ -3  

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أقدامِ الْأُمَّهاتِ.    بهشت زیر پای مادران است. -4  

دست خدا همراه جماعت است. یَدُاللّهِ َمعَ الْجَماعَةِ.     -5  

 أینَ؟ 

      29و28صفحه  ترجمه تصاویر

 مرد کجاست؟ زیر ماشین است.-3؟ در خلیج فارس است. کشتی کجاست -2است.   پسرکجاست؟ پشت در -1 

کوه -7مرد کجاست ؟میان دو ماشین است.   -6خانه کجاست؟ باالی درخت است.   -5مرد کجاست ؟روبروی در خانه است.   -4  

 شت درخت است.     زرّافه کجاست؟ پ-9نزدِ(مادرش .بچّه کجاست؟ پیش )-8است. بیستون کجاست ؟در مغرب ایران 

         

حَوْلَ،بَیْنَ،فی،عَلی،عَلَی الْیَمینِ،عَلَی  از کلمات رو برو استفاده می کنیم: فَوْقَ،تَحْتَ،أمامَ،خَلْفَ )وَراءَ(،جَنْبَ،عِنْدَ، پاسخ به »أینَ« در-1

 الْیَسارِ،هُنا،هُناکَ

تَ؟ أنا ِمنْ ایران         أینَ ؟« استفاده می کنیم؛مثال: ِمنْ أینَ أنبپرسیم»شما اهل کجا هستید؟« از اصطالح»ِمنْ برای اینکه از کسی -2

تو الزم است« ،»تو باید« است ؛ مثال:عَلَیْکَ بالْخُروِج= برتو الزم   «به معنای »بر ـاصطالح»عَلَیْکَ بِ-3ِمنْ أینَ أنتِ؟ أ نا ِمنْ ایران 

.تو باید خارج شوی.  است خارج شوی  

خَلْفَ الْجَبَلِ -2تَحْتَ الشَّجَرَةِ         -1     30پاسخ تمرین اول صفحه   

اَلْحَقیبَة   -5    خَلْفَ الْمِنْضَدَةِ -4   فی السَّیّارَةِ  -3جَنْبَ الشَّجَرَةِ  -2تَحْتَ الشَّجَرَةِ    -1    31سخ تمرین دوم صفحه پا  

 الدّرسُ الثالث

 

 بدانیم

الِحکمُ النّافِعَةُ ل: سم االوَّالقِ  
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نزدیک   ؟شهر بدره کجاست-3  ؟ سمت چپباغ کجاست-2کتابخانه کجاست؟ سمت راست.   -1   31ترجمه تمرین سوم صفحه 

   .تو اهل کجایی؟ من از یمن هستم -5 کلید کجاست؟ آنجا ؛ روی در  -4ایالم. 

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

 

 

چیز  نگاه کردن در سه جْه الْواِلدَینِ « وَ »النَّظَرُ فی الْبَحِر .«النَّظَرُ فی ثَالثَة أَشْیاءَ، عِبادَةٌ: »النَّظَرُ فی الْمُصْحَفِ « وَ »النَّظَرُ فی وَ  -1

نگاه دردریا.  و نگاه در چهره پدر و مادر و عبادت است،نگاه در قرآن،  

تش.دشمنی وآ و درد و فقرچهار چیز کمش زیاد است: ربَعَةٌ قَلیلُها کَثیرٌ: »الْفَقْرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَةُ وَ النّارُ. «أ- 2  

  است:دانش وعدالت و نیکو در مردم پنج چیز ،دْلُ وَ السَّخاوَةُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحَیاءُ.خَمْسَةُ أشیاءَ، حَسَنَةٌ فی النّاسِ: »الِعلْمُ وَ الْعَ  -3

شرم.  شکیبایی و بخشندگی و  

 کَمْ

چند  -3ی هفته چند روز است؟ هفت   ها روز -2      چند »قُلْ« در شروع این سوره ها است؟ چهار-1   33ترجمه تصاویر صفحه 

چند کتاب اینجا است؟ هشت  -5        تعدادکلید ها چندتا است؟ پنج -4سه    تلفن همراه اینجا است؟  

چند بازیکن در تصویر است؟شش   -6  

             

       ةعَشَرَ -10تِسعَة  -9ثَمانیَة  -8   سَبْعَة -7     تَّة سِ-6     خَمْسَة- 5     أرْبَعَة  -4    ثاَلثَة-3    اِثْنان-2    واحِد-1عددهای اصلی: -1

اِثْنا عَشَرَ   -12       أحَدَ عَشَرَ  -11  

عَشَرةٌ -کلمة پرسشی »کَمْ« به معنای »چند« است؛ مثال :کَمْ شَخْصا جَنْبَ الْبَحْرِ؟-2  

سِتَّة -2أربَعَة    -1  34پاسخ تمرین دوم صفحه ر        اِثْنا عَشَ  -تِسْعَة   -سِتَّة    -اِثْنانِ     34اسخ تمرین اول صفحه پ  

ماه    12قطعا تعداد ماه ها نزد خدا -2شش روز.  در او کسی است که آفرید آسمان ها وزمین را-1  34پاسخ تمرین سوم صفحه 

تقریبا نه روز  چند روز تو درسفری؟-3است.    

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

ة دیَّدَالمَواعظ العَالقِسم الثّانی:   

 

نیم بدا  
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