


  :
ٌّ

تي تحَتها خط
ّ
 ترِجم الكلماِت ال

ُر خياَم الُحّجاِج.  �نبياِء.  أَتذك يُم َعن سيَرِة ا'& نا الُقرآُن الَكر
َ
ث � َقد َحد

ُه ِمن ِكباِر أْهِل الّشاِم.  �ُحُه قاِرُئُه.  إن � ُرب� ِكتاٍب َيَتَصف

ْلم ) عام  أطلَق  الّسِ
�
زاع  الط عود  الّنِ Mو المترادف:   ( الِغذاء  الص �ن المتضاد  عّيِ

(............................  ............................ ............................  ............................

/

   : َ
يبة  الغر

َ
ن الكلمة  عّيِ

قوام   ) ا'& ) الِكتابات    سوم    Mالر ( قوش    Mالن (
/

كُتْب جمَع الكلمِة:    الّظرف:  ........................ / ُا

ِة:   � َترِجِم الِعباراِت إلى الفارسي

نساُن أن ُيتَرَك ُسدًی  / أ َيحَسُب ا'[

حاُء َوْطأَتُه.  
ْ
ذي َتْعِرُف الَبط

�
ا ال

َ
/ هذ

 َموضوٍع.  
ِّ

ّيًا في ُكل نساُن العاِقُل َيسَتطيُع أْن َيِجَد ِغذاًء ِفْكر / ا'[

/ ُكلM كاِتٍب َقد َوَصَف نابليون ِبأوصاٍف.  

 و ناَل َجواِئَزُهم.  
َ
َمّية

ُ
 ُخَلفاَء َبني أ

ُ
/ َمَدَح الَفَرزَدق

نساِن ِبالّديِن.   ُد اهِتماَم ا'[
ِّ
 ُتَؤك

ُ
ثاُر الَقديَمة k'ا /

قوياُء.    َجَبٍل ُمرَتِفٍع ' َيسَتطيُع ُصعوَدُه إّ' ا'&
َ

وق
َ
/ الغاُر َيَقُع ف

ُه ِباسِتmِم الَحَجِر 
َ
ذي َقد َسَمَح الّناُس ل

�
/ َمن هذا ال

ِتِهم، َبِقَي إبراهيُم (ع) وحيدًا.  
َ
ّما َخَرَج َقوُمُه ِمْن َمدين

َ
عياِد ل / في أَحِد ا'&

 الُمحّبيَن.  
َ
بوا فيِه َرغَبة

َ
ُه أْهُل الّشاِم َو َيْرغ

َ
/ خاَف ِهشاٌم ِمْن أْن َيْعِرف

ّمي.  
ُ
َنِة الماضَيِة َمَع أ � الَحّجِ في الس

َ
يَضة ر

َ
ْيَت ف �َك أد �/ لِكن

دوا الِعلَم ِبالِكتاَبة.   َقّيِ
َ
 َقْيٌد ف

ُ
/ الِعلُم َصْيٌد َو الِكتاَبة

-
/ /



/ِانتِخب الصحيح في الترجمِة:   

ياتي.  ، َتُمرM أمامي ذِكَر َهبوَن إلى الَحّجِ
ْ

َحينما أَری الّناَس َيذ

َرًة.  �' أُظنM أن� ُهناك ُكُتبًا ُمَكر

ِة:   �ِل الَفراغاِت في الّترَجمة الفارسي َكّمِ

خری.   
ُ
 َمّرًة أ

َ
يارِة مّكة بائي ِلز َف َمَع أقر � أنا أَتَمّنى أن أَتشر

.......................... ..........................

  . َ
ة �َمي

ُ
ُه ِعنَد ُخَلفاِء َبني أ �ْهِل الَبيِت (ع) َو كان َيْسُتُر ُحب  ُمِحّبًا ِ'&

ُ
 كاَن الَفَرْزَدق

. ........................... ........................

   :
ٌّ

تي تحتها خط
�
/ َترِجِم الكلماِت ال

َخَرَج: 

م َيْخُرْج ِمَن الَبيِت.   ' َتْخُرجوا ِمَن الّصِف.    هو َقدَخَرَج ِمَن الَمدرسِة.  
َ
 ل

َذَكَر:  

كم.   َقد َيذُكُر َجّدي َصديَقُه.   أنتم ما َذَكْرُتم َصديَقكم.   �ب  ُاْذُكروا َر

أرَسَل: 

سالِة.   ُهم ُيرِسلوَن الخبَر.   ِلُيْرِسْل َجواَبُه.     هو ُمْرِسُل هذِه الّرِ

الف) ِابَحث َعن هذه ا'&سماِء في الُجَمل: 

 

  :
ٌّ

تي َتحَتها خط
ّ
ب) َتْرِجِم الَكلماِت ال

َرًة.  �كَثَر ِمن ِمَئِة ِكتاٍب.   شاَهدوا أصناَمهم ُمَكس بّيِة أ  َقد أضاَف الَعّقاُد إلى الَمكَتَبِة الَعر

/

تي ُحذَف فيها المستثنى منه:  
�
 ال

َ
ِن الُجمَلة /َعّيِ

 .
ً
ة
َ
ياضّياِت إّ' َمسأل mُّب َمساِئَل الّر

M
 ' َيْيأُس ِمْن َرْوِح الّلِه إّ' الَقْوُم الكاِفروَن  َحل� الط

ْز في الِعبارات:   َمّيِ

مراء. 
.  َجَلَس ِهشاٌم َعَليِه ُجلوَس ا'&ُ

َ
 إّ' َعطّية

َ
 الَفَرنسّية

َ
َغة Mتي اللmَتعَلُم َزمي ' 

َتيِن.  �اِلَبتاِن َتقَرآِن ُدروَسُهما ُمِجد
ّ
 الط

/



 :
ٌّ

تي َتحَتها َخط
ّ
عرابي� للكلماِت ال ِن الَمَحل� ا'[ َعّيِ

كيM َحَيوانًا ُمْفَتِرسًا. 
�

اِئُر الذ
ّ
ه.  َيَری الط  أضَعُف الّناِس َمْن َضُعَف َعن ِكتماِن ِسّرِ

ً ـ َعَلَم ـ الَحنيُف 
َبة َيطوفوَن ـ الَمطاُر ـ َيطُردون ـ َعَر حيَح ِللَفراغ:  �ِن الص َعّيِ
ولى في الُمباراِة ...................... إيراَن.  

َعِت الفاِئَزُة ا'&ُ
َ
 َرف

فِر.  �هاب إلى الس
ّ

ائرَة ِللذ
ّ
.............. مكاٌن َيركُب الُمسافروَن الط

 . ِّ
.................... تاِرٌك ِلْلباِطِل َو متمايٌل إلى الّديِن الَحق

. الُحّجاُج ................. َمّراٍت َحوَل َبيِت اّ�ِ ِ'&داِء َمناِسِك الَحّجِ

حيَح و الخطأ َحَسَب الحقيقة و الواقع:  �ِن الص َعّيِ

ْصناِم. 
ق إبراهيُم (ع) الَفأَس على َكِتِف أْصَغِر ا'&َ � َمكاُن ُوقوِف الّسّياراِت َو الحاِفmِت.   َعل

ُ
 الِقّمة

ْخواُن.  ّياِح.   ِعنَد الّشداِئِد ُيْعَرُف ا'[ Mِمَن الس 
َ
ّية نِجليز َم الَعّقاُد ا'[ � َتَعل

عرابّي.  ا'[
ِّ

رفّيِ و الَمحل �حليِل الص �حيَح في الت �ِن الص َعّيِ

 ' َتْعُمُر في َقلِب الُمَتَكّبِر الَجّباِر.  
ُ
 الِحكَمة

' َتْعُمُر: 

الَجّباِر:

/

 (



(.



 :
ٌّ

تي تحتها خط
ّ
ترِجم الكلماِت ال

ذي َتعرُف الَبطحاُء َوطأَتهُ .
ّ
.   هذا ال ً

ة �  ِعباداُتُه َو َشعاِئُرُه كاَنْت ُخرافي

ِكَن.  .   أَتَمّنى أْن أزور هذِه ا'&ما  الَعّقاُد َصَحفي� و شاِعٌر ِمصري�

َق ـ أعاَن ـ َتصُغُر ـ َنَصَر) �ِن الُمَتضاد� و الُمتراِدف: (تكُبر ـ َتضيُق ـ َعل َعّيِ
(............................  ............................ ............................  ............................

/

:
َ
يبة  الغر

َ
ن الكلمة الف) َعّيِ

)  الِفراخ  )  الُفنُدق   ائر  
ّ
)  الط )  الُعّش  

/

كتب جمع الكلمة:  الَفقير: .................. /ب) ُا

ِة:  �ياِت و ا'&شعاَر إلى الفارسي k'َترِجِم ا

 َو أِقْم َوجَهَك ِللّديِن َحنيفاً 

َعلَت هذا ِبآِلَهِتنا يا إبراهيُم 
َ
 أ أنَت ف

ك: َمْن هذا؟ ِبضائِره 
ُ
يَس َقول

َ
 َو ل

ُقوُه َو انُصروا آِلَهَتُكم   قالوا َحّرِ

اِهُر الَعَلُم 
ّ
قيM الط �قيM الن �ِهُم             هذا الت

ِّ
 هذا ابُن َخيِر ِعباِد الّلِه ُكل

/

/

/

/

ِة:  �َترِجِم الِعباراِت إلى الفارسي

 . خری إلى الحّجِ
ُ
ًة أ �يَتني أذَهُب َمر

َ
 يا ل

 الِجسُم الَقويM َيجِذُب ِغذاًء ُمناِسبًا ِلَنفِسه. 

 .mًمًا َسهmّما َوَصَل إلى الَحَجِر، ِاسَتَلمُه اْست
َ
 ل

بيM (ص)؟  � إليه الن
َ
جأ

َ
ذي ل

ّ
ور ال

َ
 َهْل رأيُتما غاَر ث

 ِبالّشاِم. 
َ
ة �مي

ُ
 إلى ُخَلفاِء َبني أ

ُ
َمُه الُقرآَن َتعليمًا َو َرحَل الَفَرزدق � َعل

شاَط َعلى َرغِم ُظروِفِه القاسَيِة. 
�
 ' ُنشاِهُد في َحياِتِه إّ' الن

 ِللِعبادِة. 
ٌ
يقة ُه ديٌن َو َطر

َ
رِض إّ' و كاَن ل  ' َشعَب ِمْن ُشعوِب ا'&

/

/

/

/

/

/

/

ِانتِخب الصحيح في الترجمة: 

ْسَرُتُه أْن ُترِسَلُه إلى القاِهَرِة ِلَتكميِل ِدراَسِته. 
ُ
 ما اْسَتطاَعت أ

/

-
/ /



َنَم الكبير.  � أجاَب: ِلَم َتسألوَنني؟ ِاسألوا الص

ِة:  �رَجمِة الفارسي �ِل الَفراغاِت في الت َكّمِ

 . ....................... ....................... ِة غاِر ِحراء.  �ُد في ِقم �بّي (ص) َيَتَعب � كاَن الن

....................... ....................... نيَن.  َمِم على َمّرِ آ'ِف الِسّ
 الُكُتُب َتجارُب ا'&ُ

فعاَل و الكلمات الّتالية:  َترِجِم ا'&

 اجَتهَد  

ضِلُكم ِاجَتِهدوا. 
َ
ْم َيجَتهْد في َعَمِله.   ُهَو َقد َيجَتِهُد.   ِمن ف

َ
 ل

 َسَتر 

نوِب.   كاَن َقد َسَتَر علي� َوْجَههُ .  ما َسَتَر َوجَههُ .
M

 إن� الّلَه َسّتاُر الذ

 َجَلَس  

 كاَن َيجِلس َعلى ا'&رض.   ُهم َسوَف َيجِلسوَن.   هَي َجَلَسْت هناك .

/

 ِابَحْث َعن هذِه ا'&سماِء في الُجَمل: (

كَثَر ِمْن صديقاِتِهما.  ِاشَتد� اِ'زِدحاُم أماَم الَملَعِب  ّبي َو َجَعَلني ِمَن الُمكَرمين  الطاِلبتاِن َتقرآِن ُدروَسُهما أ َفَر لي َر
َ
 غ

عاَم على الِمنضدة. 
ّ
ياضّي. الطّباُخ َوضَع الط الّر

/

:
ٌّ

تي َتحَتها خط
�
 َتْرِجِم الَكلماِت ال

 في حياِة نابليون آراَء ثmثين كاتبًا. 
ُ
 أقرأ

َدِة.    هذا العمُل أمَتُع ِمن قراءِة الَموضوعاِت الُمَتَعّدِ

/

تي ُحِذَف فيها المستثنى منه: 
�
 ال

َ
ِن الُجمَلة َعّيِ

 .
ً
ياضّياِت إّ' َمسألة mُّب َمساِئَل الّر

M
  َحل� الط

 .
ُ

  ما فاَز إّ' الّصاِدق

/

ْز في الِعبارات: ( َمّيِ

َم الّلُه موسى َتكليماً   � َيبَقى الُمحِسُن َحّيًا َو إْن ُنِقَل إلى َمناِزِل ا'&مواِت.  َكل

 ُكلM َشيٍء َيرُخُص إذا َكُثَر إّ' ا'&دَب. 

/

:
�

تي َتحَتها َخط
ّ
عرابي� ِللكلماِت ال ِن الَمَحّل ا'[ َعّيِ

يَفِة.  ر �نساِن بالّديِن.  الحاجM ِاسَتَلَم الَحجَر ا'&سَود بالَكعَبِة الش ُد اهتماَم ا'[
ِّ
 ُتؤك

ُ
ثاُر الَقديمة k'ا 



 ـ الِغmف ـ ُسدًی) (كلمتان زائدتان)
ُ
نفاِق ـ الّثانوّية حيَح ِللَفراغ: (الِعَنِب ـ الّظروف ـ ا'[ �ِن الص َعّيِ

نساَن  ....................... .   ' َيتُرُك الّلُه ا'[
 َبعَد ا'بتدائّيِة. 

ُ
راسّية  الّدِ

ُ
 .......................  هَي المرَحلة

يِف ِبَسبِب ُوفورِه في الّسوِق.  �  ِسعر  .......................  َيرُخُص في ِنهاَيِة الص
  َينُقُص ُكلM َشيٍء ِبـ  .......................  إّ' الِعلَم. 

م� أِجْب عن ا'&سِئلِة الّتالية: 
ُ
ص� ث �ِاقَرأ الن

 �ّما َحج
َ
ُه َجهَر ِبِه ل � َولِكن

َ
ة �َمي

ُ
ُه ِعْنَد ُخَلفاِء بني أ � ِمن ُشعراِء الَعصر ا'&موي َو ُمحّبًا ِ'&هِل الَبيِت (ع). َو كاَن َيسُتر ُحب

ُ
« كاَن الفرزدق

بيهِ .» 
َ
ِهشاُم ِبُن َعبِد الَمِلِك في أّياِم أ

يقيا. َو تبَلُع ِصغاَرها ِعنَد  ها َتعيُش في َشماِل إفر � الّتيmبيا ِمْن أغرِب ا'&سماك ُتداِفُع َعن ِصغاِرها َو هَي َتسيُر َمعها. إن
ُ
« َسمكة

م� ُتخِرُجها بعَد َزوال الَخطِر. »
ُ
الَخطِر ث

؟ 
ُ

ُه ِ'&هِل الَبيِت (ع)؟  َمن كاَن الفرزدق � ُحب
ُ

 متى َجهر الَفرزدق

؟ 
ُ
مكة �ن ُتداِفُع الس � الّتيmبيا؟  ِمم

ُ
 أيَن تعيُش َسمكة

عرابّي:  رفّيِ و المحّلِ ا'[ �حليِل الص �حيَح في الت �ِن الص َعّيِ

يِر أهِلها أَشدM ِمَن الَموِت. 
َ
 َطلُب الحاَجِة ِمْن غ

 الحاَجة: 

 : Mأَشد 

/

    

  (



ه) 

 





ِقْم َوْجَهَك  
َ
 َحنيفًا   للّديِن   أ

  أِقم  َوجَه  َك  للّديِن 

ُن   َدي� �نساِن.   في   ِفْطرّي   َالت يُخ   َو   اْ+*  َيقوُل   الّتار

يُخ  َيقوُل  نساِن  التار ُن  فطرّيٌ  ا+* دي� �  الت
 َلنا 

 َلنا  َلُه  َلَك 

رِض   ُشعوِب   ِمْن   َشعَب   +   يَقٌة   و   ديٌن   َلُه   كاَن   َو   إّ+   ا+8  ِلْلِعباَدِة.   َطر

رِض  كاَن  /  ُشعوِب  ا+8  +  
 َلُه  ِللِعبادِة 

 كاَن 
ـ   كاَن َلُه   كاَن    ِل

ثاُر   B+ْْكَتَشَفها   اّلتي   الَقديَمُة   َفا نساُن،   ا  اْ+*

كتَشَف  ثار اّلتي  ا B+ا ثاُر  الَقديَمُة  B+ا 
نساُن :  ـها  ا+*

ككَهَك ههْج جَو ْم ممقممِ
َ
ييللّديِنأ ننَحنيفًاّ



ثار  القديمة  اّلتي  ـها  B+ا 

قوِش   َو   الِكتاباِت   ِخMِل   ِمْن   َعَرَفها   اّلتي   َو اْلَحضاراُت   سوِم   َو   الن� ماثيِل،   َو   الر� � الت

ِخMِل: الكتاباِت    الَحضاراُت  اّلتي  ـها 
 َعرَفـــــهـا 

 اّلذي  اّلتي  الَحضارات اّلتي 

 الَحضارات اّلتي 

ُد   نساِن   اهِتماَم   ُتَؤّكِ يِن   ا+* ه   َعَلى   َتُدل�   َو   بالّدِ � ُوجوِدِه؛   في   ِفطرّيٌ   أن

ثار اهتماَم  B+ا ُد    ُتَؤّكِ
نساِن  بالّديِن: جاّر و مجرور/   : از حروف مشّبهة بالفعل١/  وجوِد:  ا+*

ًة  كاَنْت   َشعاِئَره   َو   ِعباداِتِه   لِكن�   و   � ُخرافي

  لِكن�  ـه  عباداِته  شعاِئَره  كانت 
 ـه  ـهما  ـهم  َک  كما  كم 

ِد   ِمثُل   ِلَهِة   َتَعد� B+ِْب   َو   ِرضاها   ِلَكْسِب   َلها   اْلَقرابيِن   َتْقديِم   َو   ا ها.   َتَجن�  َشّرِ

لهِة  B+ل  ا ِد  َتَفع�   َتَعد�
ب   الَقرابيِن  لها  ِلَكسِب  رضا  ها  َتَجن�

: مضاف اليه/   ل   َشّرِ  َتَفع�

 الُعصوِر.   َمّرِ   َعَلى   الّناِس   أدياِن   في   الُخرافاُت   هِذِه   ازداَدْت   َو  

  ِازداَدت  هذه  أدياِن  الّناِس  َمّرِ 



 �الحاَلِة؛ هِذِه َعلى الّناَس َلم َيترِك َتعالٰى َو َتباَرَك jَ ولِكن

  لكن�  اlّ  َعَلم /  َتباَرَك  الّناَس  هِذِه 

َلم َلم َيتُرْك 

ال َعَلم ال lّا

 اlّ َتبارَك و َتعالى 

يِم: ِكتاِبِه في َفَقْد قاَل  نساُن  أ الَكر ْن اْ+*
َ
 ُسدًی ُيْتَرَك أ

يِم  أ  كتاِب: ـه  الكر   قاَل 
نساُن  ُيتَرك   ا+*

يم    كتابه الكر

ْرَسَل ِلذِلَك 
َ
نبياَء إَلْيِهُم أ

نوا اْ+8َ راَط ِلُيَبّيِ يَن َو اْلُمسَتقيَم الّصِ . الّدِ �الَحق

نوا  نبياَء  ِلُيَبّيِ   ِلذِلَك  أرَسَل  إَليِهم  ا+8
يَن  الُمستقيَم: الّدِ اَط  ِلـ الّصرِ

 �اط  الحق  الّصرِ

ِلَكي َكي ِلـ، حّتى أن

َثنا َو  �يُم  اْلُقرآُن قد َحد نبياِء سيَرِةَعْن الكر
يَن. أْقواِمِهُم َمَع ِصراِعِهم َو اْ+8َ اْلكاِفر

يُم  سيرِة  َث  نا  القرآُن  الكر �  َحد
أقوام ين  سيرة هم  أقواِم  هم  الكاِفر نبياِء  ِصراِع   ا+8

َث  �قد قد َحد



ذي إبراهيَم اْلَخليَل َمثMً ْلَنْذُكْر َو  �صناِم. ِعباَدِة ِمن َقوَمُه ُينِقَذ أْن  حاَوَل ال
ا+8َ

حاَوَل: اّلذي: الخليَل:  إبراهيَم:
صنام: 

ا+8َ ِعباَدِة: ـه: قوَم: ُينِقَذ: 

ِلـ  َنذُكر ِلَنْذُكْر:  ِلَنذُكْر ِلـ

َحِد َففي 
َ
عياِد أ

َوحيدًا؛ إبراهيُمَبقَي َمديَنِتِهم، ِمْن َقوُمُه َخَرَج َلّما اْ+8َ

إبراهيُم: هم: ِمن مدينِة:  ـه: َقوُم: عياِد:  ا+8  في أَحِد: 

َر َو َفأسًا َفَحَمَل  �صناِم َجميَع َكس
َنَم إّ+ الَمْعَبِد في اْ+8َ �الَكبيَر، الص

ا+8صناِم:  الَمْعَبِد: جميَع: َر: �َكس  فأسًا: 
الكبير:

 �َق ُثم �اْلَمْعَبَد. َتَرَك َو َكِتِفِه َعلى الَفأَس َعل

الَمْعَبد: ـه: َكِتِف: الفأَس:  َق: � َعل

ْصناَمُهم شاَهدوا الّناُس َرَجَع َلّما َو 
َ
َرًة أ �ُمَكس

َرة: �ُمَكس ُهم: أصناَم:  شاَهدوا: لّناُس:

َكَمِة َفأحَضروُه الفاِعُل، ُهَو ابراهيَم (ع) أن� َظّنوا َو  َسألوُه: َو ِللُمحا

 إبراهيم: الفاعل:  أحَضروا: 
كمة:  ِللُمحا لوه

َ
َسأ أحَضروه



 إبراهيُم يا ِبآلَهِتنا هذا َفَعْلَت أنَت  أ 

  أ  أنَت  َفَعْلَت  هذا 
 ِبآِلَهِة: جاّر و مجرور/  

لوا َتسألونني؟ ِلَم فأجاَبُهم: 
َ
َنَم ِاسأ �الكبيَر! الص

  أجاَب  هم  ِلَم  َتسألوَنني  ي: 
َنَم  الكبيَر  � الص

 ِلَم  ِلما 

َنَم إن� َيَتهاَمسوَن: الَقوُم َبَدأ  �ُم؛ الص �ما + َيَتَكل �ِبأصناِمنا. ا+ستهزاَء إبراهيُم َيقِصُد إن

ُم  �  َيتهاَمسون  إن�  + َيَتَكل
 إبراهيم  ا+ستهزاء  ِبأصنام  نا 

 َبَدأ  َيَتهاَمسون 

قوه  قالوا َو ُهنا   آِلَهَتُكم اْنُصروا َو َحّرِ

قوا  آِلَهَة  ُكم    قالوا  َحّرِ
 ُهنا  ُهناَك 

نَقَذُه الّناِر في َفَقَذفوُه 
َ
ِمْنها. jُ َفأ

عَلم  ُlَّقذفوه  أنقَذه  الّناِر  أنَقَذ  ا 

 ِمنها 

ِبئر َحرب نار شمس أرض



ّص �َحوَل الن

حيَح و الخطأ حَسَب َنّصِ الّدرس.     �ن الص  عّيِ
ها.  َب َشّرِ لهِة َكسَب ِرضاها و َتجن� BMكان الهدُف من َتقديم الَقرابين ِل  

لهة  رضاها  BMَتقديِم  القرابيِن  ِل  
ها   شّرِ

َق إبراهيم (ع) الفأَس على َكِتِف أصَغِر ا+8صنام.  �  َعل
أصَغر:  َق  إبراهيُم  الفأَس  َكِتِف: �  َعل

 ا+8صناِم: 

يقٌة للعبادِة.    َلم َيُكن لبعِض الّشعوِب ديٌن أو طر
عوِب  ِللعبادة    لبعِض  الش�

 َلم  َلْم َيُكن 

نساِن ِبالّدين. ُد اهتماَم ا+* ثار القديمُة ُتؤّكِ B+ا 
نساِن  ُد: اهتماَم  ا+* ُتؤّكِ ثاُر  القديمُة  B+ا  

بالّديِن: 

نسان.  َن ِفطرّيٌ في ا+*   إّن الّتدي�
نساَن ُسدًی.    + َيترُك jُ ا+*

نساَن    اlُّ  ا+*
   



هٌة ِبالفعل  �حروف ُمشب

�ِكن ـٰ ل �َلَعل َلْيَت  �ن
َ
َكأ �ن

َ
أ �ِإن

 
َ + ُيضيُع أجَر الُمحسنيَن  �lا �  إن

 
 

َ عَلى ُكلِّ َشي ٍء قديٌر  �lا �ن
َ
عَلُم أ

َ
  قاَل أ

َنِة  �ها ُتعطي أثمارًا طوَل الس �ن
َ
َهّمِ ُمواَصفاِت هذِه الّشجرِة أ

َ
 و ِمن أ

� ِإن
 : �ن

َ
 أ

 ِإْن: 
ْن:

َ
 أ

 �ن
َ8+ 

 لماذا ما ساَفرِت ِبالطائرة  

ن� ِبطاقَة الّطائرِة غالَيٌة.  
َ8+ 

 
ُهن� الياقوُت و المرجاُن   �ن

َ
  َكأ

ن� إرضاَء جميِع الناِس غاَيٌة + ُتدَرُك   
َ
    َكأ

ن�  كاَن 
َ
 َكأ

 
كثَر الّناِس + َيشُكروَن   َ َلذو َفضٍل على الّناِس ولِكن� أ �lِإّن ا  

لِ   َحّتى ِلَكْي َكْي َلْن ْن
َ
أ



 
  و َيقوُل الكاِفُر يا َلْيَتـني ُكْنُت ُترابًا  
روَر دائٌم في الحياِة الّدنيا!        َليَت الس�

 َليَت  َليَس 

 
ـُكم َتعِقلوَن   �بّيًا َلَعل   إّنا َجَعلناُه ُقرآنًا عر

 

يمَتيِن.     يَتيِن الكر B+َترِجم هاَتيِن ا 
كم ُكنُتم + َتعَلمون  � فهذا َيوُم الَبعِث ولِكن

ُهم ُبنياٌن َمرصوٌص  �ن
َ
َ ُيِحب� اّلذيَن ُيقاِتلوَن في  َسبيلِه َصّفًا َكأ �lا � ِإن

 

 ِاجَعل في الَفراغ حرفًا مناسبًا من الحروف الُمشّبهِة بالفعل.  
 �ن

َ
ّمِة بَيِد المعّلِم.  إن�  أ

ُ   ُمستقبَل ا+8
 �ُكلوَن أمواَل الفقراِء.  َليَت  لِكن�  َلَعل غنياَء + َيأ   ا+8

 �ن�  لِكن
َ
ِ مَع الجماعِة.  أ �lِاعَلْم    َيَد ا 

ن�  أن�  َليَت 
َ
 أنَت أَجبَت عن ا+8سئلِة بسرعٍة    ـها كاَنت سهلًة لك.  كأ

 
 � ِإن

 َليَت 

 �ن
َ
 أ

 �ن
َ
 كأ

+ی نفِى جنس

ْمَتنا  �  + ِعلَم َلنا إّ+ ما َعل

غَنى ِمن الَقناعِة 
َ
    + َكنَز أ



 

 َترِجم هذه ا+8حاديَث حسَب قواعِد الّدرس .   
 + خيَر في قوٍل إّ+ مَع الِفعِل. 

 + ِجهادَ  كِجهاِد الّنفِس. 

 + لباَس  أجمُل من العافيِة. 

 + فقَر َكالجهِل و + ميراَث َكا+8دِب.  

 ِمن الَكِذِب.
ُ
سَوأ

َ
+ سوَء أ

 

 

 أنت ِمن بجنورد 
َ
 أ

 +، أنا ِمن بيرجند. 

+ی نافيه

 إّنه + َيذهُب إلى المدرسِة.

+ی ناهيه

  + َتعُبْد إّ+ اlَّ أحدًا ! 

بدًا.
َ
لميُذ درَسُه أ  + َيتُرِك الّتِ

 + فقَر  أَشد� من الجهِل.



 

+ فيه.     ْن نوَع  ِام8M الَفراَغ في ما َيلي، ثّم عّيِ
وا الّلهَ    و + َتُسّبوا اّلذيَن َيْدعوَن من دوِن الّلِه فَيُسب�

  و + َيحُزْنك قوُلهم إّن العّزَة ِلّله جميعاً 

  هل َيسَتوي اّلذيَن َيعَلموَن و اّلذيَن + َيعلموَن 

ْلنا ما + طاَقَة َلنا به  نا و + ُتَحّمِ �ب   ر

+ طاقَة

  + َيرَحُم الّلُه َمن + يرَحُم الّناَس. 

 َترِجِم العباراِت الّتالية 
يَب فيه.   ؛ + َر  أنت تلميٌذ َذكّيٌ

 إن� القرآَن + يسمُح للّناِس أن َيتركوا الّدنيا للُحصول على ا+Bخرة. 

نساُن، + َتيأس من انتصار الصالحين في العاَلم.   أّيها ا+*

 + حجاَب بين اlِّ و َخلِقه. 

 



غنياَء ُيساِعدوَن الفقراء بَرغبٍة!      ليَت ا+8

سبوع !  
سِة هذا ا+8ُ � لعل� صديقي ُيسافُر إلى مشهَد الُمقد

 َترجِم العباراِت الّتالية 
ميِهم.  

ِّ
 ليَت طالبي العلِم َيحتِرموَن معل

ُن بالّلباس ا+8خَضر.  �ي رَض َتتز  لعل� ا+8

 ليَت المسلميَن َيعَتِمدوَن على أنفسِهم.  

كل.   لعل� أخاك ُيساِعُدك في المشا



وضيحاِت الّتاليَة؟    �ْرِس ُتناِسُب الت �أي� َكِلَمٍة ِمن َكِلماِت ُمْعَجِم الد
يَضٍة ِمَن الَحديِد ُيْقَطُع ِبها.    آلٌة ذاُت َيٍد ِمَن الَخَشِب َو ِسّنٍ َعر

يضٍة  الحديد    َيٍد  ِمَن الَخَشِب  َو  ِسّنٍ  عر
 ُيْقَطُع  ِبها 

يضٍة   ِسّن  ِسّنٍ َعر

ِه.   ْو َحديٍد ُيْعَبُد ِمْن دوِن الل�
َ
ْو َخَشٍب أ

َ
  تمثاٌل ِمْن َحَجٍر أ

 ِ �lِمن َحَجٍر  ُيْعَبُد  ِمن دوِن  ا  
ْعَلى الِجْذِع.  

َ
عضاِء الِجْسِم َيَقُع أ

َ
  ُعْضٌو ِمْن أ

  أعضاِء 
 .   الّتاِرُك ِلْلباِطِل َو الُمَتماِيُل إلى الّديِن الَحّقِ

  الّتارُك  للباِطِل  الُمَتماِيُل  الّديِن 
 الَحّقِ 

 . موَن ِبَ�ٍم َخفّيٍ �ُهم َبَدُؤوا َيَتَكل �  إن
موَن  ِبَ�ٍم  َخفّيٍ  �  إن�  َيَتَكل

َنم  الَكِتِف  الحنيف  َبَدُؤوا َيَتهاَمسوَن  �  الَفأس  الص

ن الحرَف الُمَشّبه ِبالِفْعِل َو َ+ الّنافيَة للِجْنِس.  َترِجم العباراِت الّتاليَة، ُثم� َعّيِ
  

ّبي َو َجَعَلني ِمَن الُمْكَرميَن  َة قاَل يا َلْيَت قومي َيْعَلموَن ِبما َغَفَر لي َر �  قيَل اْدُخِل الَجن

َة  � الَجن



  + َتْحَزْن ِإن� الّلَه َمَعنا  

  + إلَه إّ+ الّلهُ  

  + ديَن ِلَمْن + َعْهَد َلُه. 
  ِلَمن  َله 

ُجُل َمَع َضْيِفِه إلى باِب الّداِر.   �ْن َيْخُرَج الر
َ
ِة أ �ن   إن� ِمَن الس�

ُجُل  َضْيِف  ـه  باِب  الّداِر  �ِة  الر �ن   الس�

أن َيخُرَج:

  ليَت   إّن  +   إّن 

 .
ٌ

تي َتْحَتها َخّط �ْن َتْرَجَمَة الَكِلماِت ال ، ُثم� َعّيِ مام َعلّيٍ ْعَر الَمْنسوَب إلى ا+* الف)ِاقرأ الّشِ

ــْب   ــَس �ــن ــال ــMً ب ــْهـ ـــهـــا الـــفـــاِخـــُر َجـ ْب  أي�
َ8+ِ َو  ّمٍ 

ُ 8+ِ الــــّنــــاُس  ـــمـــا  � إن

ـــٍة   �ــْن ِفـــض ــ ــْل َتـــراُهـــم ُخـــِلـــُقـــوا ِم ــ ــْب  َه ــ َذَه ْم 
َ
أ ُنـــحـــاٍس  أم  َحـــديـــٍد  ْم 

َ
 أ

ــٍة  ــَن ــْن طــي ــ ــْم ُخـــِلـــُقـــوا ِم ــ ــراُه ــ ــْل َت ــ َعــَصــْب  َب َو  ــْظــٍم  َع َو  ــْحــٍم  َل  هــل ِســـوٰی 

ـــمـــا الـــَفـــْخـــُر ِلـــَعـــْقـــٍل ثـــاِبـــٍت  �َدْب  إن
َ
أ َو  َعـــفـــاٍف  َو  َحـــيـــاٍء   َو 

َلْحٍم:  ُهم: َتَری:  هل:  ّم:
ُ8+ِ  الناُس:

ِلعقٍل: الَفْخُر: َلحم َعَصب:  َلحم َعْظٍم:

نا ي  ُكم ُكما َك ُهم هما

َفَة و الموصوَف.  بياِت اسَم الفاِعِل، َو الِفْعَل المجهوَل، َو الجار� َو المجروَر، َو الّصِ ب)ِاْسَتْخِرْج ِمَن ا+8

ٍة  ِمن طينٍة  ِلَعْقٍل /  �ٍب  ِمْن ِفض
ّمٍ  ِ+8َ

ُ َسِب  ِ+8 � الفاِخر  ثاِبت  ُخِلُقوا  ِبالن

 ثابٍت  َعقٍل 



ن المطلوَب ِمْنَك.    ترِجم ا+8حاديَث ُثم� َعّيِ
+   ُكل� َطعاٍم + ُيْذَكُر اْسُم الّلِه َعَلْيِه، + َبَرَكَة فيِه. 

فيه: عليه:  : ِlّا َطعاٍم:   :  ُكل�

+ َبَرَكَة + ُيْذَكُر +  ُيْذَكُر:

  + َتْغَضْب، َفإن� الَغَضَب َمْفَسَدٌة.  نوع الفعل 

 + َتْغَضْب:

+ ر.  َفك� �َشد� ِمَن الَجْهِل َو + ِعباَدَة ِمْثُل الت
َ
  + َفْقَر أ

الَجْهِل:  أشّد:

+ ِر َفك� �الت

كين  + و مفردَ   َمسا ُكلوَن.  نوع 
ْ
كيَن ِمّما + َتأ   + ُتْطِعُموا الَمسا

كيَن: ِمّما:   + ُتْطِعُموا: الَمسا

ِمْسكين كين َمسا ُكلوَن + تأ + ُتْطِعموا +

هي، َو ُمضادّ  َعداَوة  �وا الّناَس َفَتْكَتِسُبوا الَعداَوَة َبْيَنُهم.  ِفعَل الن   + َتُسب�

ُهم: الَعداَوَة:   الّناَس  َتْكَتِسُبوا 

 + َتُسّبوا: َعداوة    َصداَقة  

 
ٌ

عرابي� لما تحَته َخّط ؛ ُكونوا ُنّقاَد الَ�ِم.  الَمَحّل ا+* ْهِل الَحّقِ
َ
ُخذوا الباِطَل ِمْن أ

ْ
ْهِل الباِطِل َو + َتأ

َ
  ُخذوا الَحق� ِمْن أ

ُخذوا 
ْ
  ُخُذوا  أَخَذ  يأُخُذ  الَحق�  أهِل  + َتأ

 الَحّقِ  ُكونوا  كاَن  يكوُن  الَ�ِم 

  الباِطِل  الباِطَل  أهِل 



ْرَجَمِة.    �ِللت

  َجَلَس  
 َجَلْسنا 

 الجاِلس 
 + َتْجِلُسوا 

 ِاْجِلْسَن 

ْجَلَس  
َ
  أ

ْجِلْس 
َ
 أ

 لم ُيْجِلُسوا 
 + ُتجِلسي 
 َسُيْجِلُس 

  َعِلَم  
 َقْد َعِلْمَت 

 ِاْعَلْم 
ْعَلْم 

َ
 َلْم أ

 + َيْعَلُم 

َم   �  َعل
ُم 

ِّ
 َقْد ُيَعل
ُم  َعّلِ

ُ
 أ

َم 
ِّ
 َلْن  ُيَعل
ْم 

ِّ
 ِلُيَعل

  َقَطَع  
 ُقِطَع 

 الَمْقطوع 
 كانا َيْقَطعاِن 

 + َتْقَطْع 

  ِاْنَقَطَع  
 ما اْنَقَطَع 
 اِ+ْنِقطاع 

 َسَيْنَقِطُع 
َع   َلن  َيْنَقِطِ

  َغَفَر  
 َقْد َغَفَر 
 الَمْغفور 

 + ُيْغَفُر 
 الَغّفار 

  ِاْسَتْغَفَر  
 َقِد اْسَتْغَفْرُتْم 
 + َيْسَتغِفروَن 

 َاِ+سِتغفار 
ْسَتْغِفُر 

َ
 أ

ْنشوَدَة؛ ُثم� َتْرِجْمها إلى الفارسّية.   
 هذه ا+8ُ

ْ
ِاْقَرأ

َعـــــــــواِت يــــــــــا إلــــــــهــــــــي يــــــــــا إلـــــهـــــي  �ــَب الـــــــــد ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــا ُمـ ــ ــ ي

ــداً  ــ ــي ــ ــع ــ الـــــــَبـــــــَركـــــــاِتِاْجـــــــَعـــــــِل الـــــــَيـــــــْوَم َس َكـــــثـــــيـــــَر   َو 



ــًا  ــ ــراح ــ ــِش ــ اْن ـــــْدَر  �الـــــص  ِ8Mَاْمـــــــــ ِبـــــالـــــَبـــــَســـــمـــــاِت َو  ــي  ــ ــ ــم ــ ــ َف َو 

ُدروســــــــــي  فــــــي  ِعــــــــّنــــــــي 
َ
أ ــاِت َو  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــواِجـ ــ ــ الـ داِء 

َ
أ َو 

ِعّني  أعاَن  ُيعيُن  أِعْن 
َ
  أ

 ي  الواجباِت 
َقـــلـــبـــي  و  ــي  ــ ــل ــ ــق ــ َع ِنــــــــــــْر 

َ
أ ِبـــــالـــــُعـــــلـــــوم الـــــّنـــــاِفـــــعـــــاِت َو 

قلب: ي:  عقل: ُينيُر أناَر أِنْر:  
النافعات:  ي:  بالعلوم:

ــي  ــّظـ َحـ ــَق  ــ ــي ــ ــوف ــ �ــت ــ ال ــل  ــ ــَعـ ــ اْجـ الــــحــــيــــاِة و  فــــــي  ــي  ــ ــب ــ ــي ــ ــص ــ َن و 

وفيَق  ي  َحّظي  نصيبي  الحياِة  �  ِاجَعْل  الت

ــًا  ــ ــMمـ ــ َسـ ــا  ــ ــيـ ــ ــّدنـ ــ الـ  8Mاْمــــــــــ شـــــــامـــــــMً كـــــــــل� الـــــِجـــــهـــــاِت َو 

نيا  أْدنٰى  شامMً  الِجهاِت    ِام8Mَ  الد�
ِبـــــMدي  اْحــــــــِم  و  ــي  ــ ــن ــ ــِم ــ اْح ــات َو  ــ ــ ــاِدث ــ ــ ــح ــ ــ مــــــن ُشــــــــــــرور ال

  ِاْحِمني  َحَمى  َيحمي  ي 
الحادثاِت: ُشروِر:

َضْع في الَفراِغ كلمًة مناسبًة.   
 �ماُم الَحَسُن   أْحَسَن الَحَسِن الُخُلُق الَحَسُن.   أن�   إن�   لِكن   قاَل ا+*

الَحَسُن:  ماُم:  الَحَسِن:  قاَل: ا+*
 أحَسَن الَحَسن :

�إن  �  إن
 �ن�   +   َفِإن

جاَب:   طالَب ُهنا.   ِ+8َ
َ
 في الَمْدَرَسِة طالٌب  َفأ

َ
  ُسِئَل الُمديُر: أ

جاَب 
َ
  المدرسِة  طاِلب  أ

َ
  ُسِئَل  أ

 ُيجيُب 



 �ن�  لِكن�  َلَعل
َ
ليَل َلْم َيْحُضْر  أ �ّياُح في قاَعِة الَمطاِر   الد   َحَضَر الس�

ّياُح  الَمطاِر    الس�

 �  لِٰكن�  لِٰكن
ن�  َلْيَت  ِ

َ 8+  �ن
َ
ى الُمزاِرُع:   الَمَطَر َينِزُل َكثيرا  َكأ �  َتَمن

  َتَمّنٰى  الُمزاِرُع 

ّنُه  َلْيَت  ِ
َ ُه  +8 �ْفُل   جاِئٌع.   أن

ِّ
  لماذا َيْبكي الط

 .
ٌ

عرابّي ِللكِلماِت اّلتي َتْحَتها َخّط ْكُتِب الَمَحل� ا+* ؛ ُثم� ا ّصِ �ْكِمْل َتْرَجَمَة هذا الن
َ
أ

 
الَحَيواُن  ِه ُعشِّ َحَيوانًا ُمْفَتِرسًا كي�  �  حيَن َيَری  الّطاِئُر الذ

حياِة ِخداِع َعِن الُعّشِ

 
كي�  َيَتظاَهُر  َيْبَتِعُد  �  َيَری  الذ

ُد  الطائُر  الَعُدّو  ابِتعاِده  �ك  َيَتأ
 ابِتعاد  ه  إْنقاِذ  ِفراِخ 

 ه 

 الّطائُر  َحَيوانًا  ُمْفَتِرسًا    الَحَيواُن  الُمْفَتِرُس  َعِن    ِخداِع 
 حياِة 



واژ گان و اصطMحات درس

ا+8صنام:
نشراح: ا+*
نشوَدة:

ا+8ُ
أحَضَر:
ِاْحِمني:

ِعّني:
َ
أ

ِقْم َوجَهك:
َ
أ

ِنر:
َ
أ

َبَدُؤوا َيَتهاَمسون:

الَبَسمات:
الَبْعث:

الَمرصوص: الُبنيان 

َد: �ك
َ
َتأ

َتِبَع:
ب: َجن� �الت

َتَمّنٰى:

َق: �َحر
الَحّظ:
َل: �َحم

الَحنيف:
الِخداع:

ُخذوا:
الّدار:

َدی: الس�
الّسMم:
ِسَوی:

الّسيرة:
عاِئر: �الش

راع:  الّصِ

الّطين:
الَعَصب:

الَعْظم:
َعَقَل:
َق: �َعل

س:
ْ
الَفأ

الَفريَسة:
قال:

قيَل:
القرآن:
الَقرابين:

الِكتف: الَكِتف، 

َر: �َكس
كونوا:

ما َيلي:
الُمجيب:
الَمفَسدة:
الَمكسور:
قوش: الن�

الّثواب ا+8ْجر 
ِاْمَتَحَن ِاْخَتَبَر 

َبَعَث أرَسَل 
ُسل الر� نبياء  ا+8

التوّجه ا+هتمام 

القاِعَدة الُبنيان 
ِاْبَتَعَد َب  �َتَجن

عطاء ا+* التقديم 
الِقتال الِجهاد 

َوفقًا ِلـ ِطْبَق  َحَسَب 
شاَهَد ی 

َ
َرأ

يقة  ر �الّسيَرة  الط
ّمة

ا+8ُ الّناس  عب  �الش
زاع  راع  الِنّ الّصِ

راط الّصِ الّسبيل  الطريق 
ة �ح الّصِ العافَية 

َفِهَم درَك  َعَرف 
الَعتيق القديم 

ال�م الحديث  الَقول 
وب �الث الّلباس 

المقصود الُمراد  الَمطلوب 

ساَعَد َنَصَر 

الّرسم الّصورة  ْقش  �الن

الغاَية الَهَدف 
ُح َيَوّضِ ُن  ُيَبّيِ

َيْطُلُق َيْتُرُك 
َيُظن� َيْحَسُب 

ُم
ِّ
ُيَكل ُث  ُيَحّدِ َيقوُل 

ُينِقُذ  ُيَخِلُّص 



قَبح 
جَمل ا+8َ

ا+8َ
ْفَرَغ 

َ
 أ

َ 8Mَْم
َ
أ

 َخَتَم 
َ
َبَدأ

ب  َقر� �ب الت َجن� �الت

الحاّر الباِرد 
الَخفّي الواِضح 

العافَية الَمَرض/ 
ة  �ل

ِ ّ
ة الذ �الِعز

القدير العاجز 
الُقرب الُبعد 

الَجْهد  شاط/  �الن ة/  �الَكَسل الِهم

ناَم ِاْسَتيَقَظ 
لم  زاع الّسِ الّنِ

ْلَمة  النور الظ�
َيْنَجُح َيفَشُل 

َيْنَهى َيأُمُر 

ثار  B+َثر ا
ا+8َ

ِلَهة  B+لٰه ا ا+*
بيات  الَبيت ا+8

الَحديث ا+8حاديث 
الّدين ا+8ديان 
َنم ا+8ْصنام  �الص
ْعياد   العيدا+8
عضاء  الُعضو ا+8
قوام  الَقوم ا+8
َمم 

ة ا+8ُ �م
ا+8ُ

نبياء  الّنبّي ا+8
الَبلد الِبMد 

ماثيل  �مثال الت الّتِ
الِجَهة الِجهات 
الحرف الحروف 
روس  الّدرس الد�
سوم  سم الر� �الر
جون  ْجن الس� الّسِ
ّياح  الّسائح الس�
رور  ّر الش� �الش
عوب  عب الش� �الش

عائر  �عيرة الش �الش

الَعبد الِعباد 

الَعصر الُعصور 
الَعْظم الِعظام 
الَفريَسة الَفراِئس 
الَفْرخ الِفراخ 
بان الَقرابين  الُقر
القاِعَدة الَقواعد 
المدينة الُمُدن 

كين  الِمسكين الَمسا
الَمعَنى الَمعاني 
قوش  قش الن� �الن

َق: �َعل
َلِعَق:

َعِلَم:
َم: �َعل

راع: الّصِ
داع: الص�

َخَرَج:
َج: �َتَخر

الَمّر:
الُمّر:

الَمّرة: َل: �َحم
َحَمَل:

الَكَسل:
الَكِسل:

الَعظم:
الَعْزم:

جَلَس:
أجَلَس:

ث: �َحد
أحَدَث:

ا+سم:
ثم: ا+*

الن�سب:
ْصب: �الن

الَفأس:
أس: �الر

رضاء: ا+*
رضاع: ا+*

َذَهَب:
َهب: �الذ

راب: الت�
راث: الت�

ْعب: �الش
الُعْشب:



:
ٌ

ترِجم الكلماِت اّلتي تحتها خّط

ًة.   � ِعباداُتُه َو َشعاِئرُه كاَنْت ُخرافي
صناِم.  

َر إبراهيُم جميَع اْ+8َ � َكس
 إن� الَغَضَب َمفَسَدٌة.  

 أنَقَذ الّلُه إبراهيَم ِمن الّناِر.  
َق الفأَس على َكِتفه.   � َعل

 أنَقَذ إبراهيُم َقوَمُه ِمن ِعباَدِة ا+8صنام.  
 أِقم وجَهك للّديِن حنيفاً 

 .  َيَتهامُس الّتMميذ الُمشاغبون في الصّفِ
م هذا القوُم الَقرابيَن +8صناِمهم.   ُيقّدِ

 ُقِذَف إبراهيم  ع  في الّنار 
ن المتضاد� و المترادف:  عّيِ

لم    د  الّسِ ر  الُموّحِ �راع  الُمنو هور  الَحنيف  الّصِ  الظ�
    

 َيضحُك  الّداء  الّدار  َيبكي  المرض  َيحزُن 
    

يبَة:  ن الكلمَة الغر عّيِ

 الُعّش  الطائر  الُفنُدق  الِفراخ 
 الَعظم  الَحَطب  الَفأس  الَخَشب 

كُتب مفرد أو جمع الكلمات: ُا
 الَفقير  

َنِم:   �َق الَفأَس على َكِتِف الص � َعل
 الَعظم 
ِلهة  B+ا 

مثال   الّتِ
ناشيد   ا+8



ياِت و ا+8شعاَر إلى الفارسّية: B+َترِجِم ا

 أ أنَت َفَعلَت هذا ِبآِلَهِتنا يا إبراهيُم 

ن ُيتَرَك ُسدًی 
َ
نساُن أ  أ َيحَسُب ا+*

قوُه َو انُصروا آِلَهَتُكم    قالوا َحّرِ

ُكم ُكنُتم + َتعَلموَن  � َفهذا َيوُم الَبعِث َولِكن

ْمَتنا  � + ِعْلَم َلنا إّ+ ما َعل

 و َيقوُل الكاِفُر يا َليَتني ُكنُت ُتراباً 

ِنْر َعقلي و قلبي   بـالُعـلوِم الّنـاِفعـاِت 
َ
 و أ

َترِجِم العباراِت إلى الفارسّية:

يقٌة ِللِعبادِة.  رِض إّ+ و كاَن َلُه ديٌن َو َطر  + َشعَب ِمْن ُشعوِب ا+8

ِه. 
ِّ

كي� َحيوانًا ُمفَتِرسًا ُقرَب ُعش � َيری الّطائُر الذ

 ُكل� َطعاٍم + ُيذَكُر اسُم الّلِه َعليِه، + َبرَكَة فيِه. 

 + َخْيَر في َقوٍل إّ+ َمَع اْلِفْعِل. 

 .  ُخذوا الَحق� ِمْن أهِل اْلباِطِل و + تأُخذوا اْلباِطَل ِمن أهِل الَحّقِ

جاَب الُمديُر: + طاِلَب ُهنا. 
َ
 أ

 إبراهيُم الخليُل  ع  حاَوَل أْن ُيْنِقَذ قوَمُه ِمْن عبادِة ا+8صناِم. 

ُد الّطائُر ِمْن ِخداِع الَعدّوِ َيطيُر َبغتًة.  �ك  ِعنَدما َيتأ

ُجُل َمَع َضيِفِه إلى باِب الّداِر.  �ِة أْن َيْخُرَج الر �ن  إن� ِمَن الس�

نبياِء.  يُم َعْن سيرِة ا+8 َثنا القرآُن الكر � َو َقد َحد

ُم َو َيقصُد إبراهيُم اِ+سِتهزاَء ِبأصناِمنا.  �َنَم + َيَتَكل � َبَدأ الَقوُم َيَتهاَمسوَن: إن� الص

نساِن ِبالّديِن.  ُد اهِتماَم ا+*  الَحضاراُت الَقديَمُة ُتؤّكِ

َق الَفأَس َعَلى َكِتِفِه َو َتَرَك الَمعَبَد.  � ُثم� َعل

 + ديَن ِلَمن + َعهَد َلُه. 

 كأن� إرضاَء َجميِع الّناِس غاَيٌة + ُتدَرُك. 

 + ِلباَس أْجَمُل ِمَن اْلعافَيِة. 

َنَم الكبيَر.  �َر إبراهيُم (ع) َجميَع ا+8صناِم في الَمعَبِد إّ+ الص � َكس



ِانتِخب الصحيح في الترجمِة: 

َنَم الكبيَر.  � أجاَب: ِلَم َتسألوَنني  ِاسألوا الص

 ِازداَدْت هذه الُخرافاُت في أدياِن الّناِس َعَلى َمّرِ الُعصوِر. 

َة ِلّلِه َجميعاً  � و +َيحُزْنَك َقوُلُهم إن� اْلِعز

ما الَفخُر ِلَعقٍل ثابٍت.  � إن

ِة: �ِل الَفراغاِت في الّترَجمة الفارسي َكّمِ

 َتَمّنى الُمزاِرعُ  َليَت الَمطَر َينِزُل َكثيرا 

ــاً  ــراحـ ــشـ اْنـ ــدَر  ــ �ــص ــ ال  ِ8Mَاْمــــــــ ِبــــالــــَبــــَســــمــــاِت   َو  ــي  ــ ــمـ ــ َفـ   َو 

دروســـــــــي  فـــــي  أِعــــــّنــــــي  الــــــواِجــــــبــــــاِت   َو  أداِء    َو 
! 

ليَل َلْم َيْحُضْر.  �ّياُح في قاَعِة اْلَمطاِر لِكن� الد  َحَضَر الس�

ــًا ــ ــMم ــ َس ــا  ــ ــي ــ ن ــد� ــ ال  ِ8Mَامــــــــــ ــاِتَو  ــ ــهـ ــ ــِجـ ــ شــــــاِمــــــMً ُكــــــــل� اْلـ
! 

ْلنا ما + طاَقَة َلنا ِبه  نا َو + ُتَحّمِ �ب  َر
! 

ــن طــيــنــٍة ــل َتـــراهـــم ُخـــِلـــقـــوا مـ َعصب ؟بـ و  َعظٍم  و  َلحٍم  ــوی  ِس هل 

 + َكنَز أغنى ِمن القناعةِ 



فعاَل الّتاليَة: َترِجِم ا+8

 َقَطَع 
 كانوا َيقَطعون  + َنقَطُع 

 َنَجَح 
 ِلَينَجْح  َسوَف َينَجُح 

 شاَهَد 
شاِهُد 

ُ
 َلْن ُيشاِهَد  أ

 ِاْنَقَطَع :
 َلن َينَقِطَع  كاَن َينَقِطُع 

 َذَكَر 
 + َتذُكْر  َليَته َيذُكُر 

 ِاسَتْغَفَر 
ها الّناُس، ِاسَتْغِفروا لُذنوِبُكم  َليَتُهم َيسَتْغِفروَن ِلُذنوِبِهم   أي�

 أجَلَس 
 أجِلسوا ُضيوَفكم على الَكراسّي  كان القائُد قد أجلَس الُجنوَد على ا+8رض 

ِابَحث عن هذه ا+8سماء في الُجَمل الّتالية: (اسم الفاعل ـ اسم المفعول ـ اسم المبالغة ـ اسم المكان ـ اسم التفضيل)

َســـب �ها الفاخُر جهMً بالن  ّمٍ و +8ب  أي�

ُ الّنـــاُس +8 مـــا  �إن

 كونوا ُنّقاَد ال�م. 

َر جميَع ا+8صناِم في المعَبد.  � كس

كُم َحَكَم بيَنهم بأحَسِن الُحكم.   هذا الحا

نساُن ا+8مين ُمعتَمٌد عند أصِدقائه.   ا+*

ّمارٌة بالّسوء. 
 إّن الّنفَس َ+8َ

ِانتِخِب الجواب الصحيح: 

نوَب إّ+ الشرَك بالّلِه.  (َتغِفُر ـ َيغِفُر ـ َنغِفُر)   الّلُه الذ�

 الّطالباُت في ا+متحاِن.  (َنَجَحت ـ َنَجَح ـ َنَجْحَن) 

 ليَتنا ِابَتَعدنا عن الكسِل 

ماضى َيْسَتْخِرُج  (   ـ    ـ    ) 



:
ٌ

عرابي� للكلماِت اّلتي َتحَتها َخّط ِن الَمَحل� ا+* َعّيِ

يِن.  نساِن بالّدِ ُد اهتماَم ا+* ثاُر الَقديمُة ُتؤّكِ B+ا 

 + َيرَحُم الّلُه َمن + َيرَحُم الّناَس. 
َق إبراهيُم (ع) الفأَس على َكِتِف أصغِر ا+8صنام.  � َعل

نساِن بالّديِن.  ثاُر القديمُة اهتماَم ا+* B+ُد ا  ُتؤّكِ
عرابّي:  رفّيِ و المحّلِ ا+* �حليِل الص �حيَح في الت �ِن الص َعّيِ

ِازداَدت الُخرافاُت في أدياِن الّناِس على َمّرِ الُعصوِر. 
 ِازداَدت 

 الُعصور :

حيح للتوضيحات الّتالية: (كلمتان زائدتاِن)  �عّيِن الص

 اّلذي يعمُل في الَمعمل أو الَمصنع. 
 العمُل اّلذي + فائدَة فيه. 

سبوع و بعَده يوُم الَخميس. 
 اليوُم الخامُس من ا+8ُ

الفأس  
هاُمس   �الت
َدی   الس�
ِبعاء   ر ا+8
العامل  

عّين الصحيح و الخطأ حَسَب الحقيقِة و الواقع: 

من حفَر بئرًا +8خيه وَقَع فيها.الحنيُف هو الّتارُك للحّقِ و الُمَتمايُل إلى الباطل.
وقات.إرضاُء جميِع الّناس أمٌر ُمحال. نسان بعَض ا+8 ّيًا في ا+* ُن فطر ليَس الّتدي�
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