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فهرست

بدانیمِمْهَنُتَك ِِف الُْمسَتقَبلِ املُعَجم

التَّامرینالفعل املضارع
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یذییذاً أَنا طّباَخٌة أطُبُخ طَعاماً لَ 

.پختخوشمزه ایی خواهم غیذای .من آشپز هستم 
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دیگر: آَخر 

داشتدوست: أََحبَّ 

دوست دارم: أُِحبُّ 

دوست داری: تُِحبُّ 

صاحبان شغلها: أَصحاُب املَِهن 

امنیَّت: أَمن 

فروش : بَیع 

«دبَلَ : مفرد » کشور ، شهرها : ِبالد 

م  پیرشفت: تََقدُّ

آهنگر: َحّداد 

شیرینی فروش: َحلوانِّی 

پنجم: خاِمس ، خاِمَسة 

نانوا: َخّباز 

نان: ُخبز 

برنج: ُرّز 

«ِرسالَة: مفرد » هانامه: َرسائِل 

ورزش: ِریاَضة 

نشانه ی آینده: َس ، َسوَف 

خواهم شد: َسأَصیُر 

َح  َشح داد: ََشَ

پلیس: َُشِطّی 

شد: صاَر 

خواهم شد: َسوَف أَصیُر 

چشم پزشکی: ِطبُّ الُعیون 

آشپز: طَّباخ 

«أَطِعَمة: جمع » خوراک: طَعام 

پخت: طََبَخ 

درباره ، از: َعن 

«ُعیون: جمع » چشمه، چشم: َعین 

پایان ، نهایت: غایَة 

معاینه کرد: َفَحَص 

بُرنده: قاِطع 

«پا: َدم قَ + توپ: کُرَة »فوتبال: کُرَُة الَقَدم 

«َمریض: مفرد » بیامران: َمرضی 

آینده: ُمسَتقَبل 

پرستار: ُمَمرِّض 

کارمند: مَوظَّف 

«ناِفیَذة: مفرد » هاپنجره: نَواِفیذ 

«ِمَهن: جمع » شغل: ِمهَنة 

ورزیمهندس کشا: ُمَهنِدٌس ِزراِعيٌّ 

املعجم
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ترجمه
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ترجمه
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ترجمه
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ترجمه
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.اً لِِخدَمِة الّناِس أَصیُر طبیبسوَف .الُعیونِ ِطبَّ أَنا أُِحبُّ : أَمیٌن 

ترجمه
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ترجمه
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ترجمه
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أَيُّ ُشغٍل ُمِهمٌّ ؟: املَُدرُِّس 
ٌة کُلُّ : حاِمٌد  .املَِهنِ َجٍة إلی کلِّ ِبحاالِبالدُ ،َو ِمهَنٍة ُمِهمَّ

کدام شغل مهم است؟: معلِّم 
شغلها نیاز دارندمتام کشورها به و شغلی مهم است، هر : حامد 

ترجمه
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.کُلِّ املَِهِن َعلَینا ِباحِِتاِم :  املَُدرُِّس 
«اِس َخیُر الّناِس أَنَفُعُهم لِلنّ »( : ص)َرسول اللِه قاَل 

ترجمه
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بدانیم

ادامه
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با توجه به الگوی خوانده شده ، ترجمه کنید

رامعاینه خواهی کردتو مریض 

تو خوشحال خواهی شد

من کار خواهم کرد
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درس را برای دانش آموزان َشح می دهم.من معلم شیمی هستم  از ساعت پنج  صبح نان می پزم.من نانوا هستم 

َسُة الکیمیاِء .َصباحاً الخاِمَسِة ِمَن الّساَعِة الُخبَز أنَا َخّباٌز، أطُبُخ  رَس أ .أنَا ُمَدرِّ ِِ ََشُح الدَّ . لِلّّالِبا

ادامه
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کشور امنیت را در .تو پلیس هستی 
.حفظ می کنی 

بیامران را با دّقت .تو پزشک هستی 
.معاینه می کنی

.ِدقٍَّة بِ یَن املَرَضی فَحصتَ .أنِت طَبیَبُة .الِد ِِف البِ األَمَن حَفُظ تَ . أنَت َُشِطيُّ 

ینَ فَعلتَ فَعُل  ،تَ فَعُل  ،  أَ : الِفعُل املُضارُع 
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ثالدرُس الّثال

....  ..........................................َحوَل الکُُتب ؟  ملسو هيلع هللا ىلص ماذا قاَل النَّبيُّ 1

غِل ؟ . ما هَو الَهَدُف ِمِن انِتخاِب الشُّ 1..........................................

َحوَل أَیِّ َموضوعٍ کاَن َدرُس الَیوِم ؟ . 2....................................  ................

...............................................ماذا َسَتصیُر ِِف املُسَتقَبِل ؟  . 4

......................................  أَيُّ ُشغٍل ُمِهمٌّ ِبَرأِیك ؟  . 5

األَوَّلالتَّْمريُن 

امِء الکُُتُب بَساتیُن الُعلَ 

لِِخدَمِة الّناِس 

سَتقَبِل درُس الَیوِم َحوَل ِمهَنِة املُ 

أَنا أُِحبُّ ِطبَّ الُعیوِن 

کُلُّ ِمهَنٍة 

.با توّجه به منت درس به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد
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1

.اً َسأَصَنُع کُرسّیاً َخَشبیّ . أَنَا نَّجارٌ .                          لَیذییذاً طَعاماً ، أَطُبُخ طَّباَخةٌ أَنَا 

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

ٌة أنِت َفاّلحَ .                  فَحُص املَرَضی تَ . أنَت طَبیٌب ُمِجدٌّ  زَّ یَن حُصدتَ . ٌة ُمِجدَّ .الرُّ

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

الثاينالتَّْمريُن 

یک صندلی چوبی خواهم ساخت.من نجار هستممی پزمغیذای خوشمزه ایی .من آشپز هستم 

تو کشاورز کوشایی هستی و برنج را درو می کنیبیامران را معاینه می کنی. تو پزشک کوشایی هستی 

جمله های زير را با توّجه به تصوير ترجمه کنيد
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1

أنَت َحّداٌد . .......................................................................النَّواِفیَذ تَصَنُع الـأَبواَب َو . 1

أنِت مَوظََّفٌة . .............. ....................................................إِداریًَّة َرسائَِل تَکُتبیَن . 2

أنَا ُجنديٌّ . . ....................................................................أَرَفُع َعلََم َوطَني إیران . 3

أنَا ُمَمرَِّضٌة . ............................................................... أَخِدُم الّناَس . 4

بکشیدهای زیر را ترجمه کنید ، سپس زیر فعل مضارع خط جمله 

.درها و پنجره ها را می سازی .تو آهنگری 

.نامه های اداری را می نویسی . تو کارمند هستی 

.بلند می کنم پرچم وطنم ایران را . من رسبازم 

.به مردم خدمت می کنم . من پرستار هستم 

الثالثالتَّْمريُن 
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الرابعالتَّْمريُن 

.زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید 

َسة/ َفاّلَحة / طَّباَخة /طَبیَبة / َخّیاطَة/ َُشِطیّ / َخّباز/ َحلوايِنّ / کاتِب/ ُمَمرَِّضة/ نَّجار/ َحّداد ُمَدرِّ

َسةةُمَمرِّضَ َفاّلَحةَحّداد َخّبازُمَدرِّ

ادامه
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الرابعالتَّْمريُن 

.زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید 

َسة/ َفاّلَحة / طَّباَخة /طَبیَبة / َخّیاطَة/ َُشِطیّ / َخّباز/ َحلوايِنّ / کاتِب/ ُمَمرَِّضة/ نَّجار/ َحّداد ُمَدرِّ

کاتِبَخّیاطَةَُشِطيّ  طَبیَبة

ادامه
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الرابعالتَّْمريُن 

.زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید 

َسة/ َفاّلَحة / اَخة طَبّ / طَبیَبة / َخّیاطَة/ َُشِطیّ / َخّباز/ َحلوايِنّ / کاتِب/ ُمَمرَِّضة/ نَّجار/ َحّداد ُمَدرِّ

نَّجارٌ  طَّباَخةٌ َحلوايِنّ 
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الخامسالتَّْمريُن 

در گروه های دو نفره مکامله کنید

؟( أنِت ) أَنَت أَیِّ َصفٍّ ِف-1

؟( أنِت ) أَنَت ِمن أَیَن -2

؟الَعَرِبیَّةَ الَُّغةَ ( تَعرِفینَ ) أَتَعرِفُ -3

؟( قیَبِتكَ حَ )َحقیَبِتَك ِکتاباً ِف کَم-4

؟ الَخلیُج الفارسیُّ أَینَ -5

فِّ الث اينّ ِف الصَّ

نََعم

َخمَسةً 

ِف َجنوِب ایران

ِمن رَساب
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.با استفاده از کلامِ زير جدول را کامل کنيد و رمز را به دست آوريد

/ َمرَضی / قاِطع / نِهایَة / َحّداد / َدَوران / بَیع / ِمهَنة / عالَمین / آَخر / ریاَضة / ُمَمرِّضاِ / َحلوانِیُّ 
وفَ سَ / ِبالد / یالَیَتني / َوحَدَک / ِطبُّ الُعیون / َعمود / َُشِطّی / کُنوز / مَوظََّفة / کَرَُة الَقَدم / خاِمس 

1

2

3

4

5

6

7

السادسالتَّْمريُن 

بیامران -8شیرینی فروش  -7ورزش  -6پرستار   های خانم -5پایان    -4آهنگر  -3جهانیان  -2دیگر   -1
پلیس   -17خانم کارمند   -16گنج ها  -15فوتبال   -14پنجم  -13چرخیدن    -12فروش   -11شغل  -10بُرَنده   -9

به تنهاییتو -23من  کاش ای -22شهر   ، کشور -21چشم پزشکی -20ستون   -19نشانه آینده  -18

رخآ1

نیملاع2

دادح3

ةیاهن4

ِاضرمم5

ةضایر6

یناولح7

ادامه
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8

9

10

11

12

13

14

/ َمرَضی / قاِطع / نِهایَة / َحّداد / َدَوران / بَیع / ِمهَنة / عالَمین / آَخر / ریاَضة / ُمَمرِّضاِ / َحلوانِیُّ 
وفَ سَ / ِبالد / یالَیَتني / َوحَدَک / ِطبُّ الُعیون / َعمود / َُشِطّی / کُنوز / مَوظََّفة / کَرَُة الَقَدم / خاِمس 

السادسالتَّْمريُن 

.با استفاده از کلامِ زير جدول را کامل کنيد و رمز را به دست آوريد

یضرم8

عطاق9

ةنهم10

عیب11

نارود12

سماخ13

مدقلاةر ک 14

بیامران -8شیرینی فروش  -7ورزش  -6پرستار   های خانم -5پایان    -4آهنگر  -3جهانیان  -2دیگر   -1
پلیس   -17خانم کارمند   -16گنج ها  -15فوتبال   -14پنجم  -13چرخیدن    -12فروش   -11شغل  -10بُرَنده   -9

به تنهاییتو -23من  کاش ای -22شهر   ، کشور -21چشم پزشکی -20ستون   -19نشانه آینده  -18

ادامه
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15

16

18

19

21

17

20

/ َمرَضی / قاِطع / نِهایَة / َحّداد / َدَوران / بَیع / ِمهَنة / عالَمین / آَخر / ریاَضة / ُمَمرِّضاِ / َحلوانِیُّ 
وفَ سَ / ِبالد / یالَیَتني / َوحَدَک / ِطبُّ الُعیون / َعمود / َُشِطّی / کُنوز / مَوظََّفة / کَرَُة الَقَدم / خاِمس 

السادسالتَّْمريُن 

.با استفاده از کلامِ زير جدول را کامل کنيد و رمز را به دست آوريد

زونک15

ةفظوم16

فوس18

دومع19

دالب21

یطرش 17

نویعلاب ط20

بیامران -8شیرینی فروش  -7ورزش  -6پرستار   های خانم -5پایان    -4آهنگر  -3جهانیان  -2دیگر   -1
پلیس   -17خانم کارمند   -16گنج ها  -15فوتبال   -14پنجم  -13چرخیدن    -12فروش   -11شغل  -10بُرَنده   -9

به تنهاییتو -23من  کاش ای -22شهر   ، کشور -21چشم پزشکی -20ستون   -19نشانه آینده  -18

ادامه
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23

22

/ َمرَضی / قاِطع / نِهایَة / َحّداد / َدَوران / بَیع / ِمهَنة / عالَمین / آَخر / ریاَضة / ُمَمرِّضاِ / َحلوانِیُّ 
وفَ سَ / ِبالد / یالَیَتني / َوحَدَک / ِطبُّ الُعیون / َعمود / َُشِطّی / کُنوز / مَوظََّفة / کَرَُة الَقَدم / خاِمس 

السادسالتَّْمريُن 

.با استفاده از کلامِ زير جدول را کامل کنيد و رمز را به دست آوريد

(ع)از علی روزگار دو روز است؛ روزی به سود تو و روزی به زیان توست

رمز

کدحو23

ینِیلای 22

بیامران -8شیرینی فروش  -7ورزش  -6پرستار   های خانم -5پایان    -4آهنگر  -3جهانیان  -2دیگر   -1
پلیس   -17خانم کارمند   -16گنج ها  -15فوتبال   -14پنجم  -13چرخیدن    -12فروش   -11شغل  -10بُرَنده   -9

به تنهاییتو -23من  کاش ای -22شهر   ، کشور -21چشم پزشکی -20ستون   -19نشانه آینده  -18
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(«ع»االمام علی ِمن )کَنُز الِحکَمِة 

.بخوانید و ترجمه کنید 

.................................................................    اإلنساُن ِبَعقلِِه -1

................................................................. قاِطٌع الَعقُل ُحساٌم -2

................................................................. اَلَعقُل ِحفُظ التَّجاُرِب -3

........................................................................... ََثَرَُة الَعقِل ُمداراُة الّناِس -4

.نهایت عقل ، اعِتاف به نادانی است.............................................................................الَعقِل االِعِِتاِف بالَجهِل  غایَةُ -5

.نتیجه ی عقل مدارا کردن با مردم است

.عقل ، حفظ تجربه ها است

.عقل شمشیر برنده ایی است

.انسان به عقلش است (ارزش )
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، حکایت همچنان باقیستدفِت این آمد به پایان 
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