
https://www.tafrihicenter.ir/edu


       

26 

  t.me/Quranpayamgilan       گروه  عربی استان گیالن –  سال تحصیلی  1400 -1399 

 اإلخْالصُ فی الْعَمَلِ:اخالص درکار

هم دوست بودند. کانَ نَجّارٌ وَ صاحِبُ َمصنٍع صَدیقَینِ.نجّاری و صاحب کارخانه ای با 

از روزها، نجّار به صاحب کارخانه گفت من نیاز به   فی یَومٍ ِمنَ األیّامِ قالَ النَّجّارُ لصاحِبِ المَصنِع:» أنا بحاجٍة إلَی التَّقاعُدِ. « در روزی

 بازنشستگی دارم. 

صاحب کارخانه جواب داد:ولی تو در کارت ماهر  الْمَصنع: »وَلکِنَّکَ ماهِرٌ فی عَمِلکَ وَ نحنُ بحاجٍة إلَیکَ یا صَدیقی. «  صاحِبُ أجابَ

 هستی و ما به تو احتیاج داریم ای دوست من. 

 ار قبول نکرد.  النَّجّارُ ماقِبلَ.نجّ

که صاحب کارخانه اصرارش را دید بازنشتگی اش راقبول کرد.)پذیرفت( وقتیتَقاعُدَهُ:  لَبِ لَمّا رَأَی صاحِبُ المَصنِع إصرارَهُ؛ قَ

نشتگی اش به عنوان آخرین  باز  قبل ازساختن خانه ای چوبی و از او :  کَآخِرعَمِلِه فی المَصنِع دهِقاعُوَ طَلَبَ ِمنهُ صُنعَ بَیتٍ خَشَبیٍّ قَبل تَ

 .خواست در کارخانه شکار

 بازار به جدید چوبیِنجّار برای خریدنِ وسایل برای ساختنِ خانه :  شِراِء الوَساِئلِ لصُنِع البَیتِ الخَشَبیِّ الجَدیدِذَهَبَ النجّارُ إلَی السّوقِ ل

 .رفت

 خرید.  مناسبنارزان و او وسایل ا :هوَ اشتَرَی وَساِئلَ رَخیصةً وَ غَیرَ مُناسِبةٍ

   او کوشا نبود.و شروع به کار کرد، ولی  :وَ بَدَأَ بالعَمَلِ لکِنَّهُ ماکانَ ُمجِدّاً

 . وچوب های خانه مرغوب نبودندوما کانَت أخشابُ البَیتِ َمرغوبَةً: 

.بعد از دو ماه نزد صاحب کارخانه رفت: صنَعِبَعدَ شَهرَینِ ذَهَبَ عِندَ صاحِبِ الْمَ

ست. «و به او گفت: »این آخرین کارِ من ا: قالَ لَهُ: »هذا آخِرُ عَمَلی. « وَ 

صاحب کارخانه آمد و کلیدی طالیی به او داد و به وی گفت:  : وَ قالَ لَهُ: »هذا ِمفتاُح بَیِتکَ  جاءَ صاحِبُ المَصنِع وَ أعطاهُ ِمفتاحاً ذَهَبیّاً

 .توستاین کلیدخانه 

 الدّرسُ الحادی عشر 
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 کار من  نزد زیادی های  سال تو زیرا است؛ تو ایبر ای هدیه خانه این  .:؛الِنَّکَ عَمِلتَ عِندی سَنَواتٍ کَثیرَةً«هذا البَیتُ هَدیَّةٌ لَکَ

 . کردی

 . نجّار از کارش پشیمان شد  :نَدِمَ النَّجّارُ ِمن عَمِلِه

.خوب ساخته بودم ین خانه راباخودش گفت: ای کاش ا و: وَ قالَ فی نَفسِه:»یالَیتَنی صَنَعتُ هذا البَیتَ جَیِّداً! «

80صفحه  -تمرین اول  

صحیح -5غلط    -4صحیح       -3غلط            -2غلط          -1

 80صفحه  -تمرین دوم

( وسائل رَخیصَةً و غَیرَ ُمناسِبَة. 4( الی السّوق          3(صاحِبُ المَصنَع       2(نَعَم          1

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

رنگ ها  فصل ها و األیّامُ وَ الْفُصولُ وَ األلوانُ:روزها و

 معلم:روزهای هفته چیست؟  سْبوعِ؟أالْمُدَرِّس: ما هیَ أیّامُ الْ

رِبعاء، الْخَمیس، الْجُمُعَة.أحَد، الْاِثنَیْن، الثُّالثاء، الْأالطّاِلبُ: یَوْمُ السَّبْت، الْ

   .یکشنبه دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه،جمعه شنبه، روز  آموز: دانش

 فصل های سال چیست؟  و الْمُدَرِّس: وَ ما هیَ فُصولُ السَّنِة؟معلم:

ستان بهار وتابستان وپائیز و زم  الطّاِلب: الرَّبیعُ وَ الصَّیفُ وَ الْخَریفُ وَ الشِّتاءُ.دانش آموز:

 فصل هستیم؟ مادرکدام روز و  وْمٍ و فَصْلٍ؟معلم:الْمُدَرِّس: نَحنُ فی أیِّ یَ

 امروز روزچهارشنبه است وفصل؛ فصل بهار است. الْفَصلُ فَصْلُ الرَّبیِع.دانش آموز:  الطّاِلب: الْیَومُ یَومُ األرْبعاِء وَ

 فصلی چگونه است؟ هر الْمُدَرِّس: کَیفَ الْجَوُّ فی کُلِّ فَصْلٍ؟معلم:هوا در

زندگی   بهارفصل زیبائی و معتدل است.  بهار در هوا فی الرَّبیِع ُمعتَدِلٌ. الرَّبیعُ فَصْلُ الْجَمالِ وَ الْحَیاِة الجَدیدَة.دانش آموز:الطّاِلب: الجَوُّ 

 الدّرسُ الثانی  عشر 
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