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مهارتواژهشناسی

تي َتحَتها خّط: )کلماتی که زیرش خط است، ترجمه کن.(
َّ
َکِلماِت ال

ْ
الف  َترِجِم ال

.................../.................. 1-   اِشتََریُت قمیصاً بِلَوِن األصَفرِ. 

.................../.................. روال فی ذلَك الَمتَجرِ َرخیٌص.  2-   ِسعُر السِّ

.................../.................. ِة.  مِ األمَّ 3-   التَّواُصُل بَیَن الّناس َسبَُب تََقدُّ

.................../.................. 4-    ااِلستِهزاء بِاآلَخریَن َعمٌل قَبیٌح. 

.................../.................. 5-    بِئَس اإلسُم الُفُسوُق بَعَد اإلیماِن. 

.................../.................. 6-    تَسمَیُة الّناس بِاألسماِء الَقبیَحِة إثٌم. 

: )کلمات مترادف و کلمات متضاد را در جاهای خالی بنویس.( = ≠
َ

ة
َ
 َو الَکِلماِت الُمَتضاّد

َ
ة

َ
راغاِت الَکِلَماِت الُمَترادف

َ
کُتْب ِفي الف

ُ
ب  ا

/نَصیَحة/مَیْت/َرخیص/َخطَأَ/َذنب/َخِفَی/ِاسَتهَزَأ/َقبیح/غالِی تَنابََز/َصغائِر/إثم/َکریه/عاَب/َقد/تاب/َأَحلَّ

َم/لََمَز/َحّي/اِبَتَعَد/ُحسُنالظّّن/َکبائر/مَوِعظَة/ِاقَتَرَب/َسِخَر/ُسِتر لقََّب/َعَسی/سوُءالظَّّن/َحرَّ

..................... =.....................   -7

..................... =.....................   -8

..................... =.....................   -9

..................... =.....................  -10

..................... =.....................  -11

..................... =..................... -12

..................... =..................... -13

..................... =..................... -14

..................... ≠.....................   -15

..................... ≠.....................   -16

..................... ≠.....................   -17

..................... ≠.....................   -18

..................... ≠.....................   -19

..................... ≠.....................   -20

..................... ≠.....................   -21

: )کلمۀ غریبه را در هر مجموعه مشّخص کن.(
َ

غریَبة
ْ
 ال

َ
َکِلَمة

ْ
 مجموَعٍة ال

َّ
ُکل ْن في  ج  َعَیّ

تابَ   لََمزَ   عابَ   22- اِستَهزأَ   

نْب   الذَّ الَخطیئَة   التَّوبَة   23- اإلثم   

الَحدید  الَخَشب   ة   الِفضَّ هَب   24- الذَّ

کُتب ُمفرَد أْو َجْمَع الَکِلماِت: )مفرد یا جمع کلمات را بنویس.(
ُ
د  ا

..................... 36-  بَساتین:    .................... 25- ُدعاء: 

..................... 37-  َکبائِر:    ..................... 26- ِسروال: 

..................... 38-  فَساتِین:    ..................... 27- ِسعر:  

..................... 39-  رِجال:    ..................... 28- لَون:  

..................... 40-  أسرار:    ..................... 29- َسبَب:  

..................... 41-  أسماء:    ..................... 30- ُخلُق:  

..................... 42-  ُعیوب:    ..................... 31- لَََقب:  

..................... 43-  مکاتِب:    ..................... 32- أفَضل:  

..................... 44-  ُسَور:    ..................... 33- َمیت:  

..................... 45-  َمنازِل:    ..................... 34- َمصنع:  

..................... 46-  أعاِظم:    ..................... 35- َملعب:  
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مهارتترجمهبهفارسی

: )عبارت های زیر را ترجمه کن.(
َ

ه َترِجِم الِعباراِت الّتالَیة

یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا ال یَْسَخْر قَوٌم ِمن قَومٍ َعَسی أَْن یَکونوا َخیراً ِمنُهم -47
48- َخیُْر إخوانُِکم َمْن أَهَدی إلَیُکم ُعیوبَُکم.

یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اجْتَنِبوا َکثیراً ِمَن الظَّنِّ إنَّ بَعَض الظَّنِّ إثٌم -49
50- ال تَسَخر إمَرأٌة األُخَری َعَسی أن تَُکن َخیراً ِمنها. 
َربَّنا آَمّنا فَاْغِفْر لَنا َو اْرحَْمنا َو أَنَت َخیُْر الّراحمیَن  -51
أنَزَل اهلُل َسکینَتَُه َعلَی َرسولِِه َو َعلَی الُمؤِمنیَن -52

ٍلَیلَُة الَْقْدِر َخیٌر ِمْن أَلِف َشهر -53
َو ال تَلِْمزوا أَنُفَسُکم َو ال تَنابَزوا بِاأْلَلقاِب -54

ُکَل لَحَْم أَخیِه َمیْتاً فََکرِهْتُموُه  -55أَ یُِحبُّ أَحَُدُکم أَن یَأْ
56- قَد یَکوُن بَیَن ُزَمالئي َمن هَو أذَکی ِمّنا، فََعلَینا أن نَدُرَس َمَعُه.

سوا في أموِر أَصِدقائِکم َو ال تَغْتَبوا بَعَضُکم بَعضاً.  57- ال تََجسَّ

َمن بََعثَنا ِمن َمرقَِدنا هذا ما َوَعَد الّرحٰمن و َصَدَق الُمرَسلوَن -58
59- تَنَصُحنا اآلیَُة األُولَی ِمن سوَرِة الُحجراِت َو تَقوُل ال تَعیبُوا اآلَخریَن. 

60- َمْن َغلَبَْت َشْهَوتُُه َعقلَُه فَهَو َشرٌّ ِمَن الْبَهائِمِ.
َب بَعُضُهم بَعضاً بِألقاٍب َکریَهٍة. 61-  یُریُد اهلُل ِمن جَمیِع أبناِء البََشر أاّل یُلَقِّ

ُس ُمحاولٌَة قبیَحٌة لَِکشِف أسراِر الّناس لَِفضِحِهم. 62-  التََّجسُّ
کبََر َمکتَبَِة في العالَمِ الَقدیمِ. 63- کانَت َمکتَبَُة ُجندي شابور في خوزستان أ
ریَن سوَرَة الُحُجراِت الّتی جاَءْت فیها هاتاِن اآلیَتاِن  ی بَعُض الُمَفسِّ 64- َسمَّ

بُِسوَرِة األَخالِق.
نوِب. ئَِة في َمکتَِبنا َو هَي ِمن َکبائرِ الذُّ یِّ 65- اَلَغیبَُة ِمن األخالِق السَّ

66- أعطَی البائُع الُمشتَريَّ ِسرواالً بِِسعرِ َخمَسِة و ثَمانیَن ألَف تومان.
67-  أنَت تَْستَطیُع أن تشتَرَي َمالبَِس أفَضَل ِمن َمتَجرِ زمیلی.

: )ترجمۀ صحیح را انتخاب کن.(
َ

حیَحة  الّصَ
َ

و ِانَتِخِب الّترَجَمة

68- »إنَّ اهلَل تَّواٌب َرحیٌم«
2( به راستی خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است.  1( به راستی خداوند توبه پذیر مهربان است.   

69- أَفضل الّناِس أَنَفُعُهم لِلّناِس.
2( بهترین مردم برای مردمشان سودمند هستند.  1( بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است.   

کبَُر الَعیِب أن تَعیَب ما فیَك ِمثلُُه. 70- أَ
2( بزرگ ترین عیب این است که آن چه را که ماننِد آن در توست عیب بگیری.  1( عیب بزرگ تر این که آن چه را که ماننِد آن در توست عیب گرفتی.  

71- َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن َصداقَِة الجاِهِل. 
2( دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است.  1( دشمنی دانا بهترین دوستی نادان است.   

إنَّك أَنَت َعاّلُم الغیوب -72
2( قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستی.  1( همانا تو دانای نهانی.   

ِة: )جاهای خالی را در ترجمۀ فارسی کامل کن.( رَجَمِة الفاِرسّیَ
َ
راغاِت ِفي الّت

َ
ِل الف َکَمّ ز 

َو جاِدلُْهْم بِالَّتي ِهَي أَحَْسُن إنَّ َربََّك هَُو أَعْلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبیلِِه -73
و با آن ها به روشی که ........... است بحث کن. به راستی پروردگارت به کسی که از راه او گمراه شد ........... است.

74- یا َسّتاَر الُعیوب، یا َعاّلَم الُغیوب، یا ساتَِر ُکلِّ َمعیوٍب، یا غاِفَر الَخطایا.
ای ...........عیب ها، ای ...........نهان ها، ای ...........هر عیب داری، ای ........... خطاها. 

 -75و اآلِخرة َخیٌر و أَبقٰیدر حالی که آخرت ........... و ...........است. 

ُجل الّسکینُة َمَع إیماٍن. ...........زیور انسان ...........همراه ایمان است. 76-  اُحَسُن زینِة الرَّ

مهارتشناختوکاربردقواعد

: )کلماتی را که زیرش خط کشیده شده، ترجمه کن.(
ٌ

تي َتْحَتها َخّط
َّ
ح  َتْرِجِم الَکِلماِت ال

.................. 77-  اِستَخرِج َخمَسَة أسماِء تفضیٍل ِمَن القرآن. 
.................. 78- أَْستَغِْفُر اهلَل.  
.................. 79- تَنَصُحنا اآلیة.  
.................. 80- أیّاُم ااِلمتحاِن کانَت تقتَرُِب.  
.................. جاُج.   81-  اِنَکَسَر الزُّ

.................. حراء.  ُب اإلبِل بَِسفینَِة الصَّ 82- تُلَقَّ
.................. 83- البائُع َسوَف یَتَباَدُل المالبس. 
.................. 84- أعِطني ِسرواالً. 
.................. روَس.  85- هَل تََعلَّمتُم الدُّ
.................. 86- ال تَعیبوا اآلخریَن. 
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َغِة واسَم الّتفضیل َو اسَم الَمکاِن: )اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه و اسم تفضیل و اسم مکان را ترجمه کن.(
َ
ط  َترِجِم اسَم الفاعل َو اسَم الَمفعول َو اسَم الُمبال

.................... /.................... 87-   یا أسَمَع الّساِمعیَن. 

.................... /.................... 88-   تنُقُل الّناِقالُت النِّفَط إلَی الَمخازِن. 

.................... /.................... 89-   أحَبُّ ِعباِد اهلِل إلی اهلِل أنََفُعـُهم لِِعباِدِه. 
.................... / .................... 90-   یا أحَسَن الخالِقیَن. 
.................... /.................... 91-    الُعّماُل َذهبوا إلَی الَمصنَِع. 
.................... /.................... 92-    یا أرحََم الّراِحمیَن. 

.................... نوِب.  93- یا َغّفاَر الذُّ

.................... کوُت َخیٌر ِمَن الَکالمِ.  94- السُّ

.................... ِن الَمطلوب ِمنَك.  95- َعیِّ
 .................... 96- َشرُّ الّناِس ذو الَْوجَهیِن. 
.................... 97- أصِدقائي ذهبوا إلَی الَملَعِب. 

ّمَ َترِجْمها: )نوع فعل ها را مشخص کن سپس آن ها را ترجمه کن.(
ُ
فعاِل ث

َ ْ
ل ْن َنوَع ا ی َعّیِ

98-   لِماذا ال تَجتَنِبوَن ِمَن الظّّن؟!  ................../...................

99-   ُسئَِل الّتلمیذ.    ................../...................

100-   أیُّها الُمؤمنوَن، اِتَّقوا اهلَل.   ................../...................

101-  سوَف ُأَعلُِّم الّدروَس.   ................../...................

َمالُء کانوا یَتَعاَرفوَن َمَع بَعٍض.  ................../................... 102- اَلزُّ

.................../..................   . 103- ُسئَِل َرسول اهلل

یاَرة.   ................../................... 104- ال تساِفر بالسَّ

105- أحِسن إلَی الُفَقراء.   ................../...................

: )در جاهای خالی، کلماتی مناسب قرار بده.(
ً

کِلماٍت مناسبة ک َضْع ِفي الفراغات 

) یًة. )األّوُل   األُولَی  ًة و الفائَزُة الـّثانیُة جائزًة ِفضِّ 106-  تَأُخُذ الفائَزُة ........... جائزًة َذهَبیَّ
) 107-  أربعة و ِسّتون ناقص َخمسةَعَشر یُساوِي ........... . )تِسعة و أَربعین   أربَعة و َخمسین 

) َب  108-  َمن ........... مؤمناً فََعلَیه أن یَعتِذَر إلَیه. )اِّتقٰی   اِغتاَب   لَقَّ
) 109-  أَراَد الُمشتري  ........... الّسْعر. )تَخفیض   لَون   نَوعّیة 

َکالِمثال: )عملیات ریاضی زیر را مانند نمونه بنویس.(  
َ

 الّتالَیة
َ

کُتِب الَعَملّیاِت الِحسابّیة
ُ
ل  ا

ی / × َضرٌب فی(
َ
)+ زائد / - ناِقص / ÷ َتقسیم َعل

85 + 15 = 100 خمَسة و ثمانون زائد خمسة َعشر یُساوِي ِمئًَة.    
 ...................... 110- ِسّتٌة و َخمسوَن ناِقُص أَربََعٍة و ِعشریَن یُساوي اثنَیِن و ثاَلثیَن. 
 ...................... 111- َسبَعٌة فی ثاَلثٍَة یُساوي واِحداً َو ِعشریَن. 

 ...................... 112- َخمسوَن تَقسیٌم َعلَی اثنَیِن یُساوي َخمسًة و ِعشریَن. 
 ...................... َة َعَشَر زائُدَ أربََعَة َعَشَر یُساوي ثاَلثیَن.  113- ِستَّ

تي َتحَتها خّط: )نقش کلماتی را که زیرش خط اســت، مشــّخص کن.(
ّ
إلعرابّيَ ِللکلماِت ال  ا

َّ
ِن الَمحل م َعّیِ

َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن َصداقَِة الجاِهِل. .................../...................  -114
.................../................... ال یَُکلُِّف اهلُل نَفساً إاّل ُوسَعها -115
ٌة. .................../................... کوُت َذهٌَب َو الَْکالُم ِفضَّ اَلسُّ  -116

117- أَفَضُل اأْلَعماِل الَْکْسُب ِمَن الَْحالِل. ................../...................
.................../................... ماواِت َو األرِض الَغیَب إاّل اهلُل  -118ال یَعلَُم َمن ِفي السَّ

119- ُحسُن الُخلِق نِصُف الّدیِن. .................../...................

ی الفارسّیة: )فعل مجهول را در هر عبارتی مشخص کن سپس آن فعل را به فارسی ترجمه کن.(
َ
 إل

َ
ّمَ َترِجم ذِلَك الفعل

ُ
ِ ِعباَرٍة ث

ّ
ُکل  ِفي 

َ
 الَمجهول

َ
ِن الِفعل ن َعّیِ

 .................../................... 120- ُسئَِل َرسوُل اهلِل  : َمن أَحَبَّ الّناس إلی اهلِل؟ 
 .................../...................  ًَة و ال یُظْلَموَن َشیئا فَُأولئَِك یَدُخلوَن الَْجنَّ  -121
.................../................... َم ااِلستِهزاُء و الَغیبَُة.  122- ُحرِّ

ّمَ َترِجْمها: 
ُ
َغِة َو اسَم الّتفضیِل َو اسَم الَمکاِن ث

َ
ْن اسَم الفاِعِل َو اسَم الَمفعوِل َو اسَم الُمبال س َعّیِ

)اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه و اسم تفضیل و اسم مکان را مشّخص کن، سپس آن ها را ترجمه کن.(  

یا َسّتاَر الُعیوِب. .................................  -123
ولئَك هُُم الظّالِموَن. ................................. ُأ  -124

125- لَیَس َشيٌء أَثَقَل في المیزاِن ِمن الُخلق الَحَسِن. .................................
................................. َربُّ الَْمشرِِق َو الَْمغرِِب -126

127- ال تَعیبوا اآلَخریَن. .................................

................................. إنَّ اهلَل ال یُِحبُّ الُْمسرِفیَن -128

129- َخیُْر اأْلُموِر أَوَسطُها. ......................................

130- َشرُّ الّناِس َمن ال یَعتَِقُد اأْلَمانََة. ......................................

کبَُر الَمکتََبَِة في العالَمِ الَقدیم في ُجندي سابور. ...................................... 131- أَ

هاب إلی الَمطاِعم. ...................................... 132- هَو أعلَُم لِلذَّ
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مهارتدرکوفهم

ع  ِاجَعل في الّدائَرِة الَعَدَد الُمناِسب: )در دایره عدد مناسب را قرار بده.(

 اَلَّذي لَیَس حَّیاً.  133-  الَکبائِرُ 

 .  اِّتهاُم َشخٍص لَِشخٍص آَخَر بِدوِن َدلیٍل َمنطقيٍّ 134-  اَلَغیبَةُ 

نوُب الَکبیَرُة.  اَلذُّ ُس  135-  التََّجسُّ

 تَسمَیُة اآلَخریَن بِاألسماِء الَقبیَحِة. 136-  الَمیْتُ 

 اَلَّذي یَقبَُل التَّوبََة ِمن ِعباِدِه.  137- سوُء الظَّنّ 

 .  ِذکُر ُعیوِب اآلخرین بَِکالمٍ َخفيٍّ 138-  الّتوبَةُ 

 محاولٌَة قَبیَحٌة لَِکشِف أسراِر اآلَخریَن.  139-  اهللُ 

عُي لِتَعویِضها. َدُم َعلَی الَخطایا و السَّ  اَلنَّ 140- ااِلستِهزاُء  

ة: )متن قرآنی را بخوان سپس به سؤاالت پاسخ بده.(
َ
لسِئل ّمَ أِجْب َعِن ا

ُ
رآنّيَ ث

ُ
ّصَ الق

َ
ف  ِاقَرأ الّن

یاَأیَُّهاالَّذیَنآمَنواالیَْســَخْرَقوٌمِمنَقوٍمَعَسٰیَأْنیَکونواَخیراًِمنُهمَوالتَلِْمزواَأنُفَسُکمَوالتَنابَزوابِاْلَلقاِبیاَأیَُّهاالَّذیَنآمَنوااجَْتِنبواَکثیراًِمَن
ُکَللَحَْمَأخیِهمَیْتاًَفَکرِهُْتموُه َأَحُدُکمَأنیَأْ سواَوالیَغَْتْببَعُضُکمبَعضاًَأیُِحبُّ ِإثٌْمَوالتََجسَّ بَعَْضالظََّنّ إنَّ الظَّنِّ

ُه الَغیبَُة؟ 141- بِماذا تَُشبَّ

؟ 142- لِماذا َعلَینا أن نَجتنُِب ِمَن الظَّنِّ

143- هَل یَجوُز اِستهزاُء اآلخرین؟ لِماذا؟ 

ُکَل« في هَذا النَّّص؟ 144- ما معنَی »ال تَلِمزوا« َو »أن یَأ

مهارتمکالمه

ِة: )به سؤال ها پاسخ بده.(
َ
سِئل

َ
ل ص أِجب َعِن ا

............................................................................ 145- َکیَف حالُك؟ 

........................................................................... 146- َکم ُعمُرك؟ 

............................................................................ 147- َما اسُمَك الَکریم؟ 

148- ِمن أَيِّ َمدینٍَة أنت؟ ............................................................................

: )کلمات را مرّتب کن و سؤال و پاسخی درست از گفت وگو را بنویس.( کُتب ُسؤاًال َو َجوابًا َصحیحًا ِمَن الِحوار ق َرّتِِب الَکِلماِت َو ا

149- صاَر / أعطیني / التَّخفیِض / تِسعیَن / َکم / ألف / بَعَد / تومان/ الَمبلَُغ / ./؟/ ............................................................................

150- أَلواٍن / لَوٍن/ أيُّ / ِعنَدنا / ِعنَدُکم / ُکلُّ / . /؟/ ............................................................................

151- هِٰٰذِه / األسعاُر / بَِکم / ِمن / تُوماٍن / َخمَسٍة َو ِسّتیَن / الَفساتیُن / أَلفاً / تِسعیَن / إلَی / تَبَدُأ /تومان/ أَلَف/ ./؟/ ............................................................................

پیراهن ـ زرد. 	
مغازه ـ ارزان. 	
ارتباط ـ پیشرفت. 	
ریشخند کردن ـ زشت. 	
بد است ـ آلوده شدن به گناه. 	
نامیدن ـ گناه. 	
إثم = َذنب )گناه(. 	
َکریه = قَبیح )زشت(. 	
عاَب = لََمَز )عیب دار کرد = عیب گرفت(. 	

قَد )بر سر فعل مضارع( = َعَسی )گاهی = شاید( . 		
نَصیَحة = َموِعظَة )پند(. 		
َخِفَی = ُستَِر )پنهان شد = پوشیده شد( . 		
اِستَهَزأَ = َسِخَر )مسخره کرد(. 		
َب )با لقب ]بد[خواند = لقب داد(. 		 تنابََز = لَقَّ
َصغائر ≠ َکبائِر )گناهان کوچک ≠ گناهان بزرگ( . 		
َم )حالل کرد ≠ حرام کرد(. 		 أَحَلَّ ≠ حَرَّ
َمیْت ≠ حَّي )مرده≠ زنده(. 		
َرخیص ≠ غالِي )ارزان ≠ گران(. 		

اّول
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اِبتََعَد ≠ اِقتََرَب )دور شد ≠ نزدیک شد(. 		
تاَب ≠ َخطََأ )توبه کرد ≠ خطا کرد(. 		
سوُء الظَّّن ≠ ُحسُن الظَّّن )بدگمانی ≠ خوش گمانی(. 		
)اِستَهَزأَ: . 		 هستند:  ناپسند  افعال  از  کلمات  سایر  ـ  کرد  توبه  تاَب: 

ریشخند کرد ـ عاَب: عیب جویی کرد ـ لََمَز: عیب گرفت(
نب: . 		 التَّوبَُة: توبهـ  سایر کلمات در مورد خطا و گناه هستند: )اإلثم و الذَّ

گناه ـ الَخطَأ: خطا و اشتباه(
ة: . 		 هَب: طال ـ الِفضَّ الَخشب: چوب ـ سایر کلمات از فلزات هستند: )الذَّ

نقره ـ الَحدید: آهن( 
أدعَیة )دعاها(. 		
َسراویل )شلوارها(. 		
أَسعار )قیمت ها(. 		
أَلوان )رنگ ها(. 		
أسباب )عّلت ها(. 		
أخالق )خوی ها(. 		
أَلقاب )لقب ها(. 		
أفاِضل )شایسته ترها، شایستگان(. 		
أَموات، َموتَی )مردگان(. 		
َمصانِع )کارخانه ها(. 		
َمالِعب )ورزشگاه ها(. 		
بُستان )باغ( . 		
َکبیَرة )گناه بزرگ( . 		
ُفستان )پیراهن زنانه(. 		
َرُجل )مرد( . 		
ِسّر )راز(. 		
اِسم )نام(. 		
َعیب )نقص، کمبود(. 		
َمکتَب )کتابخانه( . 		
ُسوَرة )سوره( . 		
َمنزِل )خانه(. 		
أعظَم )بزرگ تر(. 		
را . 		 ]دیگر[  مردمانی  مردمانی،  نباید  آورده اید،  ایمان  که  ای  کسانی 

ریشخند کنند، شاید آن ها بهتر از ]خودشان[ باشند.
بهترین برادران شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند.. 		
ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، از بسـیاری از گمان هـا بپرهیزیـد . 		

)دوری کنیـد( بـه راسـتی بعضـی از گمان هـا گنـاه اسـت.
زنی نباید زنی دیگر را مسخره کند، شاید که بهتر از او ]خودش[ باشد. . 		
پروردگارا، ایمان آوردیم پس ما را ببخشای )بیامرز( و به ما رحم کن و . 		

تو بهترین رحم کنندگان هستی.
خداوند آرامشش را بر پیامبر خویش و بر مؤمنان فرو فرستاد.. 		
شب قدر بهتر از هزار ماه است.. 		
و از خودتان عیب نگیرید و به همدیگر لقب های زشت ندهید.. 		
آیا کسی از شما دوست می دارد که گوشت برادرش  را در حالی که مرده . 		

است، بخورد، پس آن را ناپسند می دارید. 
گردی هایم کسی می باشد که او باهوش تر از ما است، . 		 گاهی بین هم شا

پس بر ما الزم است که با او درس بخوانیم. 

در کارهای دوستانتان جاسوسی نکنید؛ و غیبِت همدیگر را نکنید.. 		
چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟! این همان است که خداوند . 		

وعده داد و پیامبران راست گفتند.
آیۀ اول از سورۀ حجرات ما را نصیحت می کند و می گوید عیب جویی . 		

دیگران را نکنید.
هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود پس او بدتر از چارپایان است.. 		
خداوند از همۀ فرزندان بشر می خواهد که نباید یکدیگر را با لقب هایی . 		

زشت، لقب دهند.
جاسوسی تالشی زشت برای کشف رازهای مردم برای رسوا کردنشان است.. 		
کتابخانۀ جندی شاپور در خوزستان بزرگ ترین کتابخانه در جهان قدیم بود.. 		
بعضی از مفّسران سورۀ حجرات را که این دو آیه در آن آمده، سورۀ . 		

اخالق نامیدند.
غیبت از اخالق های بد در مکتب ماست و آن از گناهان بزرگ است.. 		
فروشنده به مشتری شلواری را به قیمت هشتاد و پنج هزار تومان داد.. 		
تو می توانی لباس های بهتری را از مغازۀ همکارم بخری.. 		
2( به راستی خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است.. 		
بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است.. 		
توست . 		 در  آن  ماننِد  که  را  آن چه  که  است  این  عیب  بزرگ ترین   )2

عیب بگیری. 
2( دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است.. 		
2( قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستی.. 		
بهتر، نیکوتر )أَحَسُن( ـ داناتر)أَعلَُم(. 		
اسم . 		 )َعاّلَم؛  دانا  ـ بسیار  )َسّتار؛ اسم مبالغه است.(  بسیار پوشاننده 

مبالغه است.( ـ پوشاننده )ساتِر؛ اسم فاعل است.( ـ آمرزنده )غاِفر؛ 
اسم فاعل است.( 

بهتر و پایدارتر )خیٌر و أَبقٰی؛ اسم تفضیل هستند.(. 		
 نیکوترین، بهترین )أحسُن؛ اسم تفضیل به همراه مضاف الیه است.( ـ . 		

آرامش ):الّسکینة(
استخراج کن )فعل امر(. 		
آمرزش می خواهم )فعل مضارع(. 		
ما را پند می دهد )فعل مضارع با ضمیر مّتصل»نا«(. 		
نزدیک می شد )فعل ماضی استمراری(. 		
شکسته شد )فعل ماضی(. 		
لقب داده می شود )مضارع مجهول(. 		
عوض خواهد کرد، داد و ستد خواهد کرد )فعل مستقبل(. 		
به من بده )فعل امر با ضمیر مّتصل »ی«(. 		
یاد گرفتید )فعل ماضی(. 		
عیب جویی نکنید )فعل نهی(. 		
شنواترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه( ـ شنوندگان )اسم فاعل(. 		
نفتکش ها )اسم فاعل( ـ انبارها )اسم مکان(. 		
دوست داشتنی ترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه(ـ  سودمندترین . 		

)اسم تفضیل به همراه مضاف الیه(
بهترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه( ـ آفرینندگان )اسم فاعل(. 		
کارگران )اسم فاعل( ـ کارخانه )اسم مکان(. 		
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مهربان تریـن، رحم کننده تریـن )اسـم تفضیـل به همـراه مضاف الیه(ـ  . 		
مهربانـان، رحم کنندگان )اسـم فاعل(

بسیار آمرزنده )اسم مبالغه(. 		
بهتر، خوب تر)اسم تفضیل؛ بعد از »َخیر« حرف جر »من« آمده است . 		

و به شکل صفت برتر ترجمه می شود.(
خواسته شده )اسم مفعول(. 		
بدترین )اسم تفضیل(. 		
ورزشگاه )اسم مکان( . 		
فعل مضارع منفی ـ دوری نمی کنید. 		
فعل ماضی مجهول ـ پرسیده شد. 		
فعل امر ـ پروا کنید. 			
فعل مستقبل )آینده( ـ آموزش خواهم داد، یاد خواهم داد. 			
معادل ماضی استمراری ـ با هم آشنا می شدند. 			
فعل ماضی مجهول ـ پرسیده شد. 			
فعل نهی ـ سفر نکن. 			
فعل امر ـ نیکی کن. 			
األُولَی؛ عدد ترتیبی است و برای اسم مؤنّث قبل از خود )الفائَِزُة( نقش . 			

صفت را دارد بنابراین باید مؤنث بیاید.
تِسعة و أربَعین )چهل و نه(؛ ترجمۀ عبارت: »شصت و چهار منهای . 			

پانزده مساوی است با چهل و نه.«
اِغتاَب؛ ترجمۀ عبارت: »هر کس غیبت مؤمنی را کند از او باید پوزش . 			

بخواهد.«
تَخفیض؛ ترجمۀ عبارت: »خریدار تخفیف قیمت خواست.«. 			
			 .56 - 24 = 32
			 .7  ×  3  = 21
			 .50 ÷  2  = 25
			 .16 + 14  = 30
العاِقِل: مضاف الیه ـ َصداقَِة: مجرور به حرف جر. 			
اهلُل: فاعل ـ نَفساً: مفعول. 			
ٌة: خبر. 			 کوُت: مبتدا ـ ِفضَّ السُّ
اَلَکْسُب: خبر ـ اَلَْحالِل: مجرور به حرف جر. 			
َمن: فاعل ـ الَغیَب: مفعول. 			
ُحسُن: مبتدا ـ نِصُف: خبر. 			
ُسئَِل: فعل ماضی مجهول )پرسیده شد(. 			
ال یُظلَموَن: فعل مضارع منفی مجهول )ظلم نمی شوند(. 			
َم: فعل ماضی مجهول )حرام شد(. 			 ُحرِّ
َسّتار: اسم مبالغه )بسیار پوشاننده(. 			
الظّالِموَن )مفرد: اَلظّالِم(: اسم فاعل )ستمکاران(. 			
أثَقل: اسم تفضیل )سنگین تر؛ بعد از آن حرف جر آمده، بنابراین با . 			

پسوند »تر« ترجمه می شود.( 
اَلَْمشرِق ـ اَلَْمغرِب: اسم مکان )مشرق، خاور ـ مغرب، باختر(. 			
اآلَخریَن )مفرد: اآَْلَخر(: اسم تفضیل )دیگران(. 			
الُمسرفیَن )مفرد: اَلُْمسرِف(: اسم فاعل )اسراف کنندگان(. 			
َخیُْر: اسم تفضیل )بهترین؛ بعد از »خیر« مضاف الیه آمده است( ـ . 			

أَوَسُط: اسم تفضیل )میانه ترین؛ بعد از آن مضاف الیه آمده است(
« مضاف الیه آمده است.(. 			 : اسم تفضیل )بدترین؛ بعد از »َشرُّ َشرُّ

کبَُر: اسم تفضیل )بزرگ ترین؛ بعد از آن مضاف الیه آمده، بنابراین با . 			 أ
پسوند »ترین« ترجمه می شود.( ـ الَمکتَبَِة : اسم مکان )کتابخانه(

أعلَم: اسم تفضیل )داناتر؛ بعد از آن حرف جر آمده، بنابراین با پسوند . 			
اسم مکان  »الَمطَعم«(:  )مفرِد آن  الَمطاِعم  ـ  ترجمه می شود.(  »تر« 

)رستوران ها( 
نوُب الَْکبیَرُة. )گناهان بزرگ(: الَکبائُِر: گناهان بزرگ. 			 اَلذُّ
سخن . 			 با  دیگران  عیب های  )ذکر   . َخفيًّ بَِکالمٍ  اآْلخریَن  ُعیوِب  ِذْکُر 

پنهانی(: اَلَغیبَُة: غیبت کردن
ُمحاَولٌَة قَبیَحٌة لَِکشِف أَسرارِ اآْلَخریَن. )تالشی زشت برای کشف رازهای . 			

ُس: جاسوسی کردن دیگران(: التََّجسُّ
اَلَّذي لَیَس حَّیاً. )کسی که زنده نیست.(: الَمیُْت: مرده. 			
. )تهمت  زدن شخصی . 			 اِّتهاُم َشْخٍص لَِشْخٍص آَخَر بِدوِن َدلیٍل َمنطقيٍّ

به شخصی دیگر بدون دلیل منطقی.(: سوُء الظَّّن: بدگمانی
عُي لِتَعویِضها. )پشیمانی بر خطاها و تالش به . 			 َدُم َعلَی الَْخطایا َو السَّ اَلنَّ

جبران آن ها.(: التَّوبَُة: توبه کردن
اَلَّذي یَقبَُل التَّوبََة ِمْن ِعباِدِه. )کسی که توبه را از بندگانش می پذیرد.(: . 			

اهلُل: خداوند
تَسمَیُة اآلَخریَن باألسماِء القبیحِة. )نامیدن دیگران با نام های زشت.(: . 			

االستِهزاُء: ریشخند کردن
درکمطلب

ای کســانی که ایمان آوردید، نباید مردمانی، مردمانی دیگر را مسخره کنند، 
شــاید که ]آن ها[ بهتر از خودشــان باشــند و از خودتان عیب نگیرید و به 
یکدیگر لقب های زشــت ندهید. ای کســانی که ایمان آوردید، از بسیاری از 
گمان هــا دوری کنید همانا برخی از گمان ها گناه اســت و ]در کار یکدیگر[ 
جاسوسی نکنید و غیبت همدیگر را نکنید، آیا کسی از شما دوست می دارد 

که گوشت برادرش را که مرده، بخورد؛ پس آن را ناپسند داشتید.
األِخ . 			 لَحمِ  کِل  بِأ الَغیبَُة  ُه  تَُشبَّ می شود؟  تشبیه  چیزی  چه  به  غیبت 

الَمیِت. )غیبت به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه می شود.(
از . 			 بعضی  )زیرا  إثٌم.  الظَّنِّ  بعَض  إنَّ  کنیم؟  دوری  گمان  از  باید  چرا 

گمان ها گناه است.(
آیا ریشخند کردن دیگران جایز است؟ چرا؟ ال، ال یجوُز. َعسی اآلَخروَن . 			

أن یکونوا َخیراً ِمّنا. )نه، جایز نیست. شاید دیگران بهتر از ما باشند.(
ُکَل« در این متن چیست؟ ال تَلِمزوا: عیب . 			 ترجمۀ »ال تَلِمزوا« و »أن یَأ

ُکَل: که بخوَرد  نگیرید ـ أن یَأ
أنا بَِخیرٍ. )من خوبم(. 			
َة َعَشَر عاماً. )سّنم شانزده سال است. )شانزده ساله ام.((. 			 ُعمري ِستَّ
ٌد. )اسمم محمد است.(. 			 اِسمي ُمحمَّ
أنا ِمن َمدینَِة نور. )من از شهر نور هستم.(. 			
أَلَف تومان. )چقدر . 			 التَّخفیِض تِسعیَن  بَعَد  الَمبلَُغ؟ أعطیني  َکم صاَر 

شد؟ بعد از تخفیف نود هزار تومان به من بده.(
أيُّ ألواٍن ِعنَدُکم؟ ِعنَدنا ُکلُّ لَوٍن. )چه رنگ هایی دارید؟ هر رنگی داریم.( . 			
بَِکم توماٍن هِذِه الَفساتیُن؟ تَبَدُأ األَسعاُر ِمن َخمَسٍة َو ِسّتیَن أَلفاً إلَی . 			

تِسعیَن ألَف تومان. )این پیراهن های زنانه چند تومان است؟ قیمت ها 
از شصت و پنج هزار شروع می شود تا نود هزار تومان.(




