
 

 

 

 

 

 

 جزوه کمک آموزشی

 هفتمعربی ترجمه متون دروس 
 

 

 علی احسانیتهیه و تنظیم : 

 

 

 

 حمن ارّحیم ارّ اهلل سمِبِ
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القسُم االول: قیمة العلم:ارزش دانش

 عالمِ بی عمل مانندِ درختِ بی ثمر است.  .العاِلمُ بال عَمَلٍ کَالشَّجِر بال ثَمٍر -1

 است.خوبیِ سؤال نصف علم   .حُسنُ السُّؤالِ نصفُ العلمِ-2

 همنشینی با علما عبادت است.  .مُجالَسَةُ العُلَماِء عِبادَةٌ -3

 طلبِ علم واجب است.  .طَلَبُ العلمِ فَریضَةٌ-4 

 آفتِ علم فراموشی است.  .آفَةُ العلمِ النِّسیانُ -5

 

 القسُم الثانی: نور الکالم:نورسخن

 و امنیّت دو نعمت ناشناخته اند.. تندرستی األمانُ وَ الصِّحَّةُ مَجهولَتانِ نعمَتانِ  -1

 رضایت خدا در رضایت والدین است.  .رِضَا اللِه فی رِضَا الواِلدَینِ -2

 ادب انسان بهتر از طالی اوست.  .أَدَبُ المَرء خَیرٌ مِن ذَهِبِه -3

 روزی به زیانِ تو.روزگار دو روز است. روزی به سوِد تو و   .الدَّهرُ یَومانِ ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ -4

 دو نظر از یک نظر بهتر است.  .رَأیانِ، خَیرٌ مِن رَأیٍ واحِدٍ -5

 

 گنج گنج ها کنز الکنوز:القسُم الثالث: 

 است. ال عبادت بهترهفتاد س از کردن؛ یک ساعت فکر  .تَفَکُّرُ ساعٍة، خَیْرٌ مِنْ عِبادَة سَبْعینَ سَنَةً -1

 دشمنی )انسان(خردمند از دوستی)انسان( نادان بهتر است.  .مِنْ صَداقَة الْجاهِلِعَداوَةُ الْعاِقلِ، خَیْرٌ  -2

 کودکی، مانند نقش بر روی سنگ است. دانش در  .الْعلْمُ فی الصِّغَر، کَالنَّقْشِ فی الْحَجِر -3

 . میانه ترینشان است)میانه ترین ان ها است( بهترین کارها،.  خَیرُ الْامورِ، أَوْسَطُها -4

 .)زنده ها است( مرگ زندگان استنادانی،   الْجَهْلُ، مَوْتُ الْحْیاِء. -5
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 گوهرهای سخن جواهرالکالم:  القسُم األول:

 آیا سزای نیکی جز نیکی است؟!  ﴾الحسانُ إالّ الحسانِ جَزاءُ هَل﴿ -1

 پرکار است.مؤمن، کم سخن و المؤمِنُ قَلیلُ الکَالمِ کَثیرُ العَمَلِ.  -2

 زبان، تندرستی انسان است. سکوت .سُکوتُ اللِّسانِ سَالمةُ اإلنسانِ -3

 ی که جوابش سکوت است.سخنچه بسا  .رُبَّ کاَلمٍ جَوابُهُ السُّکوتُ -4

 وقت از طالست.  :الوَقتُ مِنَ الذَّهَبِ  -5

 کنوز الِحکَم:گنج های داناییالقسُم الثانی: 

 )تنهایی (تنها بودن از همنشین بد بهتر است.  جَلیسِ السُّوِء.الوَحدَةُ خَیرٌ مِن  -1

 خوش پیمانی از ایمان است.  إنَّ حُسنَ العَهدِ مِنَ اإلیمانِ. -2

  از ایمان است. وطندوست داشتنِ   .حُبُّ الوَطَنِ مِنَ االیمانِ -3

 عجله از شیطان است.  العَجَلَةُ مِنَ الشَّیطانِ. -4

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

 

 َکنُز النَّصیَحة:گنج پندالقسُم الثالث: 

 . بهترینِ مردم، سودمندترینِ آنها برای مردم است  أفضَلُ النّاسِ أنفَعُهُم للنّاسِ. -1

 ، زیاد است و انجام دهنده اش اندک است.خوبی  الخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.  -2

 .است کردن نیکی ٔ انسان، بنده  اإلنسانُ عَبدُ اإلحسانِ. -3

 بالی انسان در زبانش است.  بَالءُ اإلنسانِ فی لساِنِه. -4

 سالمت زندگی در مدارا کردن است.  .سَالمَةُ العَیشِ فی المُداراِة -5
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 :حکمت های سودمندالحکُم الّنافَعة الِقسُم األول: 

 . کارها به نیّت هاست .األعمالُ بالنِّیّاتِ-1

 بر تو الزم است که با مردم مدارا کنی.   عَلَیکَ بمُداراِة النّاسِ. -2

 خوش اخالقی نیمی از دین است.  حُسنُ الخُلُقِ نصفُ الدّینِ. -3

 ی مادران است.هابهشت زیر پا .الجَنَّةُ تَحتَ أقدامِ األُمَّهاتِ -4

 دست خدا با جماعت است.  .الجَماعَة مَعَ اللِه یَدُ  -5

 

 

 پندهای عددی املواعظ العددیّة:القسمُ الثانی: 

 .«النَّظَرُ فی الْبَحِر »وَ « النَّظَرُ فی وَجْه الْواِلدَینِ »وَ « النَّظَرُ فی الْمُصْحَفِ »أَشْیاءَ، عِبادَةٌ: . النَّظَرُ فی ثَالثَة 1

 . نگاه به دریا مادر و نگاه به صورت پدرو نگاه به قرآن و نگاه کردن به سه چیز عبادت است:

 

 . آتش دشمنی و و درد و فقر کمش زیاد است: چیز چهار«وَ الْعَداوَةُ وَ النّارُ. الْفَقْرُ وَ الْوَجَعُ ». أَربَعَةٌ قَلیلُها کَثیرٌ: 2

 

 علْمُ وَ الْعَدْلُ وَ السَّخاوَةُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحَیاءُ.الْ»النّاسِ: . خَمْسَةُ أشیاءَ، حَسَنَةٌ فی 3

 . )حیاء(پاکدامنی بردباری و بخشش و عدالت و دانش و پنج چیز درمردم نیکو)خوب(است:
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 .باد تو بر خدواند برکات رحمت و .سالم و.  حمید:وَ عَلَیکَ السَّالمُ وَ رَحمَةُ اللِه وَ بَرَکاتُهُ       .تو سالم بر .سمیر:السَّالمُ عَلَیکَ

 صبح به خیر. صَباحَ النوّر.                                 . صبح به خیر .صَباحَ الخَیر 

 خوبم .شما چطوری؟أنا بخَیر و کَیفَ أنتَ ؟                     چطور است؟ )تو(حال شماکَیفَ حالُکَ؟  

 کجایی هستی؟ تومن اهل ایران هستم و أنا مِن إیرانَ و مِن أینَ أنتَ ؟      ؟تو اهل کجاییخوبم. من  أنا بخَیر . مِن أینَ أنتَ ؟

 اهل مشهد هستی؟ تومن اهل عراق هستم.آیا هَل أنتَ مِن مشهد؟  أنا مِنَ الِعراق. 

  نه من اهل مازندران در شمال ایران هستم. .ال. أنا مِن مازندرانَ فی شَمالِ إیرانَ     

 چیست؟تو اسم  مَا اسمُکَ؟    و من اهل بصره در جنوب عراق هستم. جَنوبِ الِعراق. و أنا مِنَ البَصرة فی 

 اسم من حمید است.اسمی حمیدٌ.           چیست؟ تواسم من سمیر است و اسم  اسمُکَ؟ مَا و سمیرٌ اسمی 

 . آنها آنجا نشسته اند. جاِلسونَ هُناکَهُم                                    خانواده ات کجا هستند؟ أینَ أُسرَتُکَ؟ 

 آن پدرم و آن مادرم است.ذِلکَ أَبی وَ تلکَ أُمّی.                                                    

 است.آن پدربزرگم و آن مادربزرگم . ذِلکَ جَدّی و تلکَ جَدَّتی                                                             

 .این خیابان خرآ در .الشّارِعِ ذَاه نِهایةِ فی                 کجاست؟                      هتل شما  فُندُقُکُم؟ أینَ -

 .سه روز. أیّامٍ ثلَاثةُ    هستید؟  کربال است که در روز چندکربالء؟ فی أنتم یَوماً کَم -

 او برادرم است.هوَ أخی.                                          پسر کیست؟ اینمَن هذَا الوَلَدُ؟  

 اسم او جعفر است.اسمُهُ جعفرٌ.                                                   اسم او چیست؟ اسمُهُ؟ مَا 

 به امید دیدار. به سالمت.. إلَی اللِّقاِء. مَعَ السَّالمِة                                                  .خداحافظفی أَمانِ اللِه.  

 

میان دوپرس گفتگو حواربین ولدین:
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 به بازارنجف رفتم.َذَهْبُت إلَی سوِق النََّجِف.-        کجا رفتی؟ ای مادرحمید:أیَْن َذَهْبِت یا أُمَّ َحمیٍد؟ 

 خریدم. بله، لباس های زنانه نََعْم؛ اْشََتَیُْت الَْمالِبَس النِّسائیَّة.-             چیزی خریدی؟            آیاَهِل اْشََتَیِْت َشیئاً؟ 

 نه، بادوستانم رفتم. ال؛ َذَهْبُت َمَع َصدیقاتی.-               آیا به تنهایی رفتی؟         أَ َذَهْبِت َوْحَدِک ؟

 ؟ گران)بودند( ارزان یا لباس ها چگونه بودند؟کَیَف کانَت اْلَمالِبُس ؟ َرخیَصًة أَْم غالَیًة؟ 

 ولی خریدیم. تفاوتی ندارد مانند ایران. ِمثَل إیران. ال َفرَق. لِکِن اْشََتَیُْت.-                                                    

 برای هدیه)کادو(خریدم. اْشََتَْیُت للَْهدیِّة.-                پس برای چه خریدی؟    َفلامَذا اْشََتَیِْت؟ 

 . وچادر پیراهن زنانه ُفْستاناً َو َعباَءًة.-            چه چیزی خریدی؟              ماَذا اْشََتَیِْت؟ 

 . درپناه خدا ی است !لباس های زیبای مبارک است. فی أماِن اللِّه. !َجمیلةٌ  َمْْبوٌک. َمالِبُس  

الَمة. -                                                                         .به سالمت بسیارمتشکرم.  ُشْکراً َجزیالً. َمَع السَّ

 

 
 نجف رفتم. به بازار َذَهْبُت إلَی سوِق النََّجِف.-    کجا رفتی؟ ای مادرحمید:أیَْن َذَهْبِت یا أُبا َحمیٍد؟ 

 خریدم.بله، لباس های مردانه  .نََعْم؛ اْشََتَیُْت الَْمالِبَس رِجاليَّةً -      آیاچیزی خریدی؟             َهِل اْشََتَیَْت َشیئاً؟ 

 نه، بادوستانم رفتم. ال؛ َذَهْبُت َمَع أَصدقائی.-       آیا به تنهایی رفتی؟           أَ َذَهْبِت َوْحَدَک ؟

 ؟ ارزان یاگران)بودند(  لباس ها چگونه بودند؟کَیَف کانَت اْلَمالِبُس ؟ َرخیَصًة أَْم غالَیًة؟ 

 م.. ولی خریدتفاوتی ندارد مانند ایران. ِمثَل إیران. ال َفرَق. لِکِن اْشََتَیُْت. -                                             

 برای هدیه)کادو(خریدم.  اْشََتَیُْت لْلَهدیِّة.-    پس برای چه خریدی؟         َفلامَذا اْشََتَیَْت؟ 

 .پیراهن وشلوارِِسواال.  و َقميصاً  -      چه چیزی خریدی؟               ماَذا اْشََتَیَْت؟ 

 . درپناه خدا ی است !لباس های زیبای مبارک است.  فی أماِن اللِّه. !َجمیلةٌ  َمْْبوٌک. َمالِبُس  

الَمة. -                                                                 . به سالمت متشکرم. بسیار  ُشکْراً َجزیالً. َمَع السَّ

 

 

زاردربا فی السوق:
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 یاسر همراه دوستانش در مدرسه بازی کرد.. الْمَدرَسَةِ فی أصْدِقائِهِ مَعَ سِرٌ یا لَعِبَ

 . کوبیدخانه را  دریاسر بعد از ظهر به خانه برگشت. او رَجَعَ یاسِرٌ إلَی البَیتِ بَعدَ الظُّهِر. هوَ طَرَقَ بابَ المَنزلِ. 

 سَمِعَت أُمُّهُ صَوتَ البابِ ثُمَّ ذَهَبَت وَ فَتَحَت البابَ وَ سَأَلَتهُ:

 مادرش صدای در را شنید؛ سپس رفت و در را باز کرد و از او پرسید:   

 ؟حالت چطور است مادر:    «کَیفَ حالُکَ ؟ »االم:

 .خوبم فرزند:          . «أنا بخَیٍر»الوَلَدُ:  

 مادر: تکالیفت چیست؟      «ما هیَ واجِباتُکَ؟ » :االُمُّ

 :یاسر: حفظ این جمله های طالیی         هِذِه الجُمَالتِ الذَّهَبیَّة.حِفظُ »یاسِرٌ:  

 .هرگاه فرومایگان فرمانروا شدند)شوند(؛ شایستگان هالک شدند)می شوند(. األَراِذلُ هَلَکَ األَفاضِلُ إذا مَلَکَ

 .. هر کس دشمنی کاشت)بکارد(؛ زیان درو کرد)برداشت کرد(یا )درو می کند(زَرَعَ العُدوانَ؛ حَصَدَ الخُسرانَمَن 

 تجربه از علم باالتر است. . التَّجرِبةَ فوَقَ العِلم

 بهترین مردم سودمندترین آنها برای مردم است. . خَیرُ النّاسِ أنفَعُهُم للنّاسِ

 مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش سالم بمانند.) در امان باشند.(  النّاسُ مِن لساِنِه وَ یَدِه.المُسلمُ، مَن سَلمَ 

 زبان مقصّر، کوتاه است. .  لسانُ المُقَصِّر قَصیرٌ

َهبیَُّة:)کلامت(جمالت طالیی الُْجَمالُت الذَّ
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 دوستم در زد.  :پرس َصدیقی، طَرََق الباَب.  الَوَلُد: -             چه کسی در زد؟  :پدر : َمن طَرََق الباَب؟ األَب

 .برادرش بود با پدرش نبود. همراه )با(  .ماکاَن َمَع أَبِیه.کان َمَع أخیهِ  -           نه  آیا همراه پدرش بود؟ ال .  َهل کاَن َمَع أبیِه؟ 

 او پرسید: تکالیفامن چیست؟  «ما هَی واِجباتُنا»هَو َسأََل:  -                    از تو چه پرسید؟)خواست( ماذا َسأَلََک؟ 

ؤاَل؟   زیرا غایب بود.  أِلَنَُّه کاَن غاِئباً.  -         چرا این سؤال را پرسید؟ لاِمذا َسأََل هذا السُّ

 .نه به مسابقه رفته بود  ال. کاَن ذاِهباً إلَی املُسابََقة.  -                                 آیا بیامر بود؟   أَ کاَن َمریضاً؟ 

 نه   . ال   -        آیا آنها اکنون پشت در هستند؟ َهل ُهام َخلَف الباِب اآلَن؟ 

 

 

 

 زد.خانه را دوستم در   دخَت:. البیت  ی، طَرََقْت الباَب تَصدیق  البنُت: -             چه کسی در زد؟  مادر: َمن طَرََقْت الباَب؟ : االم

ها؟  ها.کانت َمَع أختها  -           آیا همراه مادرش بود؟ ال .  َهل کاَن َمَع أُمِّ  .خواهرش بود همراه )با(مادرش نبود.با نه.  .ماکانَت َمَع أُمِّ

 او پرسید: تکالیفامن چیست؟  «ما هَی واِجباتُنا»هَی َسأَلَت:  -                    از تو چه پرسید؟)خواست( ماذا َسأَلَتِک؟ 

ؤاَل؟   غایب بود.او زیرا أِلَنَّها کانَت غاِئبًة.   -        چرا این سؤال را پرسید؟ لاِمذا َسأَلَت هذا السُّ

 .نه به مسابقه رفته بود  کانَت ذاِهبًة إلَی املُسابََقة. -                                  آیا بیامر بود؟ أَ کانَت َمریضًة؟ 

 . نه   ال .  -        آیا آنها اکنون پشت در هستند؟ َهل ُهام َخلَف الباِب اآلَن؟ 

 

گفتگویی درخانواده ِحواٌر فی األُِسَة:
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الُم َعلَیَک یا َعزیزی.  ة : ألو. السَّ  .عزیزم ای سالم برتو الو. مادربزرگ:          الَجدَّ

الُم. َمْن أنِت؟  شام کیستید؟ سالم برشام.                ُمحِسن : َعلَْیِک السَّ
تََک؟! ة : کَْیَف ما َعرَْفَت َجدَّ  مادربزگ:چطور)چگونه(مادربزرگت رانشناختی؟               الَجدَّ

 ببخشید.صدایتان رانشناختم.حالتان چطوراست؟ محسن:  ُمحِسن : َعْفواً؛ ما َعرَْفُت َصوتَِک. کَیَف حالُِک؟
ة : أنَا بَخٍیر َو َکْیَف   است؟)شامچطورید(؟ چطور شام حال من خوبم و           حالُُکم؟الَجدَّ

 .محسن:همگی مان خوبیم                             ُمحِسن : کُلُّنا بَخْیر.
ة : أیَْن أنتم ااْلَن؟   االن؟ دییکجا شام مادربزرگ:                      الَجدَّ

 . مرز مهران رسیدیم در به شهر محسن: .الُْحدِودُمحِسن : َوَصلْنا إلَی َمدیِنة ِمْهران فی 
ة : أیَْن الْواِلُد َو اْلواِلَدة؟   مادربزرگ:پدرومادرت کجا هستند)کجایند(؟          الَجدَّ

.  آن دو روی صندلی نشسته اند. محسن:  ُمحِسن : ُهام جاِلساِن َعلَی الْکُْرسیِّ
ة : َهْل ُهام بَخْیر؟   آیا آن دو خوبند؟ مادربزرگ:                الَجدَّ

 شکرخدا بله.              ُمحِسن : نََعْم؛ الَْحْمُد للِه.

ة : کَیَف الَْجوُّ ُهناَك؟  چگونه است؟ آنجا هوا مادربزرگ:           الَجدَّ

 .است کمی ِسد هوا محسن:             .ُمحِسن : الَْجوُّ بارٌد قلیالً 

ة :   عزیزم چه پوشیده ای؟ مادربزرگ:    ماذا َلِبْسَت یا َعزیزي؟الَجدَّ

 پدرت چه پوشیده؟                       ماذا لَِبَس أَبوَك؟

َك؟  مادرت چه پوشیده است؟ و                   و ماذا لَِبَسْت أُمُّ

 پوشیده ایم. یمناسب های لباس    ُمحِسن : لَِبْسنا َمالِبَس ُمناِسَبًة. 

الِمة.  ة : ِحفظَکُُم اللُه. َمَع السَّ  به سالمت. نگهدارتان باشد. خدا مادربزرگ: الَجدَّ

 . به امید دیدار بسیارمتشکرم. محسن:    ُمحِسن : ُشکْراً َجزیالً. إلَی اللِّقاِء.

 

درمرزها     فی الحدود:
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یِّد زاِرعّی َفالّ   آقای زارعی کشاورز و همرسش نیز کشاورزست. . ٌح و َزوَجُتُه َفاّلحةٌ السَّ

 (وستا زندگی می کنند. )ساکن هستندبا فرزندانشان در ر  آنها . ُهام ساِکناِن َمَع أوالِدِهام فی َقریَة

 بزرگ تر است.  )دو برادر(عارف از برادرها:  األََخَوینِ عارٌِف أکَْبُ ِمَن 

 .بزرگ تر است )دو خواهر(و سمّیه از خواهرها. َو ُسمیَُّة أکَْبُ ِمَن األُخَتینِ 

 خانواده ای موّفق هستند.  )آنها( ایشان. ُهم أُِسٌَة ناِجَحةٌ 

 خانه شان پاکیزه و باغشان پر از درختان پرتقال، انگور، انار و سیب است.التُّّفاحِ. العنَِب َو الرُّّماِن وَ الُْبتُقاِل َو  بَیُتُهم نَظیٌف َو بُستانُُهم َمملوٌء بأشجار

 

 گفت و گویی میاِن پدر و پرسان :ِحواٌر بَیَن الواِلِد َو األَوالِد

 پدر: ای عارف کجا رفتی؟  الواِلد: أیَن َذَهبَت یا عارُِف؟

ة َمَع صاِدٍق َو حاِمدٍ  عارف: إلَی بَیِت الَجدِّ وَ   صادق و حامد.انٔه پدربزرگ و مادربزرگ همراه عارف: به خ  .الَجدَّ

 پدر: ای صادق و حامد چگونه بازگشتید؟ الواِلد: َکیَف َرَجعُتام یا صاِدُق َو یا حاِمُد؟ 

ّیاَرة  دو برادر: با اتومبیل. .األََخواِن: بالسَّ

 پدر: ای پرسها چرا رفتید؟ الواِلد: ملاذا َذَهبُتم أیُّها األَوالُد؟ 

نا فی َجِمع املَحصوِل.  برادرها: برای کمک به پدربزرگامن در جمع آوری محصول.   اإلِخَوة: ملُساَعَدة َجدِّ

 

 : گفت و گویی میان مادر و دخَتان.ِحواٌر بَیَن الواِلَدة َو الَبناِت 

 مادر: ای سمّیه کجا رفتی؟ الواِلَدة: أیَن َذَهبِت یا ُسَمیَُّة؟ 

ة َمَع َشیامَء َو نَرِجَس   سمیه: به خانٔه پدربزرگ و مادربزرگ همراه با شیام و نرگس. .ُسَمّیة: إلی َبیِت الَجدِّ َو الَجدَّ

 نرگس چگونه برگشتید؟  ای مادر: ای شیام و الواِلَدة: کَیَف َرَجعُتام یا َشیامُء َو یا نَرِجُس؟

ّیاَرة  مادر: ای دخَتها چرا رفتید؟    ؟ الواِلَدة: ملاذا َذَهبُُتَّ أیَُّتها الَبناُت            دو خواهر: با اتومبیل.             .األُختاِن: بالسَّ

تنا   خواهرها: برای کمک به مادربزرگامن .         .األََخوات: ملُساَعَدة َجدَّ

 

األُِسَُة الّناِجَحُة: خانوادٔه موّفق

 



 انیـلی احسـع     یم: ـو تنظیه ـته                                              طه  ــدوره اول متوس – هفتمی پایه ـربـــون دروس عـه متـترجم

 

َمکَُة الَحَجریَُّة.   .اسمش ماهی سنگی بود در دریایی بزرگ ماهی زشتی بودکانَت فی بٍَحر کَبٍیر َسَمکٌة َقبیَحٌة اسُمها السَّ

 )ترسان بودند.(. و ماهی ها از او می ترسیدند. َو االسامُک خاِئفاٌت ِمنها

َمکََتانِ  َسَمکََتیِن؛ إلی هی َذَهَبْت   .کردند فرار و ترسیدند  ماهی ها به طرف دوماهی رفت و او.  َهَربَتا وَ  خاَفتا السَّ

 او همیشه تنها بود.  .َوحیدًة دامِئاً  هَی کانَت

ّیادیَن جاؤوا َو َقَذفوا   َشَبکًَة کَبیرًَة فی الَبِحر.فی یَوٍم ِمَن االأیّاِم، َخمَسٌة ِمَن الصَّ

 در روزی از روزها پنج تن از ماهیگیرها)صّیادها( آمدند و تور بزرگی را در دریا انداختند.

 

َبِکة. ما جاَء أَحٌد ِلُمساَعَدة   . ماهی ها در تور افتادند. کسی برای کمک به )ماهی ها( نیامد.األسامُک َوقعَن فی الشَّ

َمکَُة الَْحَجريَّ   سنگ ماهی صدای ماهی ها را شنید.  .ُة َسِمَعْت أَْصواَت الْْسامكالسَّ

َبکَِة َفَحزِنَْت َو َذَهَبْت لَِنجاِة الْْسامك.  پس  به تور نگاه کرد و غمگین شد و برای نجات ماهی ها رفت.  َفَنظَرَْت إلَی الشَّ

ّيادیَن ِبرُسَعٍة.   کرد( به ِسعت تور راِبرید. )قطعَقطََعْت َشَبکَة الصَّ

 فرار کردند. گیو ماهی ها خارج شدند و هم .َجميعاً  َهَربْنَ  وَ  وااْلْسامُك َخرَْجنَ 

ّیادوَن أَخذوها. َبکة. َو الصَّ َمکَُة الَحَجریَُّة فی الشَّ  پس سنگ ماهی در تور افتادو صّیادها )ماهیگیرها( او را گرفتند.   َفَوَقَعت السَّ

.کانَت األسامُک َحزیناٍت؛ النَّ ال َبِکة لَنجاِتِهنَّ َمکََةالَحَجریََّة َوَقَعت فی الشَّ  سَّ

  بودند؛ زیرا سنگ ماهی برای نجات آنها در تور افتاد. ماهی ها ناراحت)غمگین(

ّيادیَن.   .کردند اهی ها به کشتی ماهیگیران نگاهماالَْسامُك نَظَْرَن إلی َسفينِة الصَّ

 ِجّداً َفخافوا ِمْنها. الاْمء؛ اِلنَّها کانَْت َقبیَحةً لِٰکنَُّهم َقَذفوها ِِف  ُهْم أَخذوها وَ 

 . ترسیدند او پس از بسیارزشت بود زیرااو درآب انداختند را او آنها ولی راگرفتند آنها او

 ِر.ااْلْسامُك َفرِْحَن لَِنجاِتها َو نَظَْرَن إلَيها ِبابِْتساٍم َو َعلِْمَن أَنَّ َجامَل الْباِطِن أَْفَضُل ِمْن َجامِل الظّاهِ  

 . ی ظاهربهَت)برتر(استیی درون اززیبایدانستندکه زیبا و نگاه کردند به او بالبخند نجاتش خوشحال شدند و بخاطر ماهی ها

 .   ی ظاهراستیزیبا از ی درون بهَتیزیبا  :)ع( فرمودحرضت علی  .الظّاِهرِ  زيَنةِ  ِمنْ  َخْيٌ  الْباِطنِ  زيَنةُ  .« َعلي  ااْلمامُ  قاَل 

زینت باطن زیَنُة الباِطِن :

 



 انیـلی احسـع     یم: ـو تنظیه ـته                                              طه  ــدوره اول متوس – هفتمی پایه ـربـــون دروس عـه متـترجم

 

 نّجاری و صاحب کارخانه ای با هم دوست بودند.  کاَن نَّجاٌر َو صاِحُب َمصٍنع َصدیَقیِن.

یّاِم قاَل النَّّجاُر لصاِحِب املَصِنع:  در روزی از روزها، نّجار به صاحب کارخانه گفت: فی یَوٍم ِمَن األ

 من نیاز به بازنشستگی دارم.   «أنا بحاٍجة إلَی التَّقاُعِد. » 

 «َولِکنََّک ماِهٌر فی َعِملَک َو نحُن بحاٍجة إلَیَک یا َصدیقی. »الَْمصنع:  صاِحُب  أجاَب 

 ولی تو در کارت ماهر هستی و ما به تو احتیاج داریم ای دوست من. صاحب کارخانه جواب داد:

 نّجار قبول نکرد.  النَّّجاُر ماِقبَل.

 بازنشتگی اش راقبول کرد. وقتی که صاحب کارخانه )ارصارش (پافشاری اش را دید: تَقاُعَدهُ  صاِحُب املَصِنع إرصاَرُه؛ ِقبَل لاَّم َرأَی 

 َعِملِه فی املَصِنع. َو طَلََب ِمنُه ُصنَع بَیٍت َخَشبیٍّ َقبل تقاعده کَآِخر

 خانه ای چوبی بسازد. قبل ازبازنشتگی اش در کارخانه؛ شو از او خواست به عنوان آخرین کار

 

 نّجار برای خریدِن وسایل برای ساخُِت خانٔه چوبِی جدید به بازار رفت.َذَهَب النّجاُر إلَی الّسوِق لِِشاِء الَوساِئِل لُصِنع الَبیِت الَخَشبیِّ الَجدیِد.

 مناسب خرید.نااو وسایل ارزان و   هَو اشََتَی َوساِئَل َرخیصًة َو َغیَر ُمناِسٍبة. 

 تالش( نبود.  پرو رشوع به کار کرد، ولی جّدی ).  َو بََدأَ بالَعَمِل لِکنَُّه ماکاَن ُمِجّداً 

 چوب های خانه مرغوب نبود.)نبودند(و     .وما کانَت أخشاُب الَبیِت َمرغوبَةً 

 .بعد از دو ماه نزد صاحب کارخانه رفت     بَعَد َشهَریِن َذَهَب ِعنَد صاِحِب الْمصَنعِ .

 «این آخرین کاِر من است. »و به او گفت:         «هذا آِخُر َعَملی. »قاَل لَُه:  وَ 

 . صاحب کارخانه آمد و کلیدی طالیی به او داد.   جاَء صاِحُب املَصِنع َو أعطاُه ِمفتاحاً َذَهبّیاً 

 

 و به وی گفت: این کلیدخانٔه توست.   هذا ِمفتاُح َبِیتَک. »َو قاَل لَُه: 

 این خانه هدیه ای به تو است؛ زیرا تو سال های بسیاری نزد من کار کردی.  «الِنََّک َعِملَت ِعندی َسَنواٍت َکثیرًَة.  الَبیُت َهدیٌَّة لََک؛هذا 

 .نّجار از کارش پشیامن شد.      نَِدَم النَّّجاُر ِمن َعِملِه 

 . خودش گفت: ای کاش این خانه راخوب می ساختم.)خوب ساخته بودم( با و   « یالَیَتنی َصَنعُت هذا الَبیَت َجیِّداً!»َو قاَل فی نَفِسه:

 

اإلْخالُص فی الَْعَمِل:اخالص درکار
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 روزهای هفته چیست؟ معلم:    الُْمَدرِّس: ما هَی أیّاُم الْْسبوعِ؟

ْبت، ااْلَحد، ااْلِثَنْین، الثُّالثاء، اْلِربعاء، الَْخمیس، الُْجُمَعة.  ،سه شنبه دوشنبه، یکشنبه ، روزشنبه، دانش آموز:   الطّاِلُب : َیْوُم السَّ

 . جمعه  پنجشنبه، چهارشنبه،

ِنة؟  فصل های سال چیست؟ معلم:و الُْمَدرِّس : َو ما هَی ُفصوُل السَّ

تاُء. یُف َو اْلَخریُف َو الشِّ بیُع َو الصَّ  . پائیز و زمستان تابستان و دانش آموز:بهار و  الطّاِلب: الرَّ

 فصل هستیم؟ کدام روز و در ما معلم:   نَحُن فی أیِّ یَْوٍم و َفْصٍل؟الُْمَدرِّس: 

بِیع.  فصل؛ فصل بهار است. چهارشنبه است و امروز روز دانش آموز:   الطّاِلب: الَْیوُم یَوُم األْربعاِء َواْلَفصُل َفْصُل الرَّ

 فصلی چگونه است؟ هر هوا در معلم:   ؟ الُْمَدرِّس: َکیَف الَْجوُّ فی ُکلِّ َفْصلٍ 

بیُع َفْصُل الَْجامِل َو الَْحی اِة الَجدیَدة. بِیع ُمعَتِدٌل. الرَّ  ی ویفصل زیبا بهار معتدل است. بهار در هوا دانش آموز:   الطّاِلب: الَجوُّ فی الرَّ

 زندگی تازه است.

یُف حاري و َفْصُل الَْفواِکه اللَّذیَذة َو الَْخریُف ال حاري و ال  رم نه گ یزیپا فصل میوه های خوشمزه است و تابستان گرم است و   بارٌِد.الصَّ

 . نه ِسد است و

تاُء بارٌِد.  زمستان ِسد است. برگهای درختان است و فصل ریزش)افتادن( و   َو َفْصُل ُسقوِط أوراِق األْشجاِر َو الشِّ

 ؟معلم: رنگ ها چیستند؟)کدامند(   الُْمَدرِّس: ما هَی األَلواُن؟

 . زرد)هستند( آبی و سبز و قرمز و سفیدو سیاه و دانش آموز:   .الطّاِلب: األْسَوُد َو األبَْیُض َواألْحَمُر َو األْخرَضُ َو األْزَرُق َو األْصَفرُ 

 برای این رنگ ها چیست؟ مثال معلم:   الُْمَدرِّس: ما هَو الِْمثاُل لِهِذه األْلواِن؟

َجُر أْخرَضُ َو الَْبْحُر أْزَرُق َو اْلَموُز أْصَفُر.الطّاِلب: الُْغراُب أْسَوُد  حاُب أبَْیُض َو الرُّّماُن أْحَمُر َو الشَّ  َو السَّ

 . دریا آبی و موز زرد است درخت سبز و قرمز و انار ابرسفید و کالغ سیاه است و دانش آموز:

                              
 

 )کدامند(رنگ های پرچم جمهوری اسالمی ایران چیستند؟   َعلَِم الُْجْمهوریَّة ااْلْسالمیَّة ااْلیرانیَّة؟الُْمَدرِّس: ما هَی ألْواُن 

 . قرمز سفید و و سبز دانش آموز:   الطّاِلب: األْخرَضُ َو ااْلبَْیُض َو ااْلْحَمُر.

 شنود باشی و ما رستگار تو خ                                   خدایا چنان کن سرانجام کار                 

 تهیه و تنظیم : علـی احـسانی

یّاُم َو الُْفصوُل َو األلواُن:روزها وفصل ها و رنگ ها األ

 


