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«ُدموع : جمع » اشک: َدمع ماند: بَِقَی «بََص : مفرد » دیدگان: أَبصار 

«زَُمالء: جمع » هم شاگردی : زمیل با کامِل میل: ِبکُلِّ ُُسور  آیدمی/ آمد: یأتی / أتی

حیاط ، میدان: ساَحةسوم ، سومین: ثالِث یکی از: إحدی 

«جیران: جمع » همسایه: جار داناترین ، داناتر: أَعلَم 

ستم می کند/ ستم کرد : یَظلُِم / ظَلَمَ  «آمدیم: ِجئنا –آمد : جاَء ) آمدید: ِجئُتم «َقَمر : مفرد » ماهها: أَقامر

«َعصافیر: جمع » گنجشک: ُعصفور  دوست: َحبیب «نفس: مفرِد أنفس » خودشانبه: أَنُفَسُهم 

چه وقت: َمَتی  ند نگهداری می ک/ کرد نگهداری: یَحرُُس / َحرََس البّته: ِبالتَّأکید 

«ِمصباح: مفرد » چراغها: َمصابیح  «ِخزانَة : مفرد » هاگنجینه: َخزائِن پس از اینکه: بَعَد ما 

ٌة إداِریٌَّة  هامن ، خود: نَفس مأموریت اداری: ُمِهمَّ

املُعَجم

می نوشد/ نوشید: یَرشَُب / ََشَِب 
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داَقة الصِّ
ِط « أَُسین» فِّ الّثاين املَُتَوسِّ طالَِبٌة ِهَی . « ِطهران»یَ إل«َسَننَدج»ِهَی جاَءت ِمن .طالَِبٌة يف الصَّ

َة أُسبوَعیِن َوحیَدًة بَِقَیتَجدیَدٌة يف املَدَرَسِة َو  بِت جاَءت إلَیها الِِث الثّ األُسبوعِ يف . ُمدَّ يف یَوِم السَّ
.املَدَرَسِة ساَحةِ َو بََدأَت ِبالِحواِر َمَعها يف « آیالر» ِباسِم ها زَمیالتِ إحدی

ترجمه

دوستی
.او از سنندج به تهران آمده است. اَُسین دانش آموزی است در کالس دوم متوسطه

.او در مدرسه دانش آموزی جدید است ومدت دو هفته تنها  باقی مانده است 
در هفته ی سوم در روز شنبه یکی از هم شاگردی هایش به سویش آمد به اسم آیالر و َشوع کرد به 

گفتگو با او در حیاط مدرسه
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«أَُسین » َو « آیالر » الِحواُر بَیَن الطّالَِبَتین 

، َجیَِّدٌة َو کَیَف أَنِت ؟لِلِه الَحمُد حالُِک ؟      کَیَف 
.أَُسیناِسمي َمااسُمِک ؟ . ِبَخیر  أَنا 

«أَُسین»و « آیالر »گفتگو میان دودانش اموز 

خدا را شکر خوب، و تو چطوری؟-چطور است ؟           حالت 
.اسمم أَُسین است-اسمت چیست؟      . خوبم من 

ترجمه
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معِِبَعَني ِبالکُرِدیَِّة « أَُسین » -ما َمعناُه ؟         . اِسٌم َجمیٌل  َو َمااسُمِک ؟. الدَّ
َما َمعنی اسُمِک ؟-.  آیالر اِسمي 
ِکیَِّة آیالر  .َجمیٌل أَیضاً اِسٌم َجمیٌل ِجّداً َوَمعناهُ -.    األَقامرَ ِِبَعَنی ِبالُّتر

و اسم تو چیست؟. به کُردی یعنی اشک أَُسین -معنای آن چیست؟              . اسم زیبایی است 
معنی اسم تو چیست؟-.                                            من آیالر است اسم 
.واقعاً اسم زیبایی است و معنایش هم زیباست -.                              به ترکی یعنی ماه ها آیالر 

ترجمه
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هران؟أَأَنِت ِمن طِ . أَنَا ِمن َسَننَدج -؟                                              ِمن أیِّ َمدیَنة  أَنِت 
.َفأنِت ِمثيل أَیضاً -.                                    ال ، أَنَا ِمن ترَبیز َو ساِکَنٌة ُهنا 

ة  إداریَّ أِلَنَّ والِدي يف -إلی ِطهران ؟                                             ِجئُتملِامذا  ة  ُمِهمَّ

آیا تو از تهران هستی؟. من از سنندج -تو از کدام شهر هستی ؟                                     
.پس تو هم مثل من هستی -.    ، من از تربیز هستم واینجا ساکن هستم نه

برای اینکه پدرم در مأموریت اداری است-به تهران آمدید ؟                                         چرا 

ترجمه
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ُة والِِدِک؟ کَْم  .َسَنَتیِن -َسَنًة ُمِهمَّ
.فی ساَحِة ُخراسان-بَیُتکُم؟ أیَن 
! ؟أ تَصُدقینَ -.               الَْمکانِ نَْفِس بَیُتنا فی . َعَجباً 
. َقْبَل َشْهر  ِجْئنا-؟                  ِجْئُتمَمتی؛ ِبالتَّأکیدِ ؛ نََعم

اْْلَن؟َفکَیَف ما َرأیُْتِک َحتَّی -. جاَرتاِن َو زَمیلَتاِن فَنحُن 

دو سالمأموریت پدرت چند سال است ؟            
در میدان خراسانکجاست؟                               ی تان خانه 
آیا راست می گویی ؟.                      خانه ی ما در هامن جاست ! عجب

.یک ماه پیش آمدیمکی آمدید؟                           .بله ، البته 
پس چطورتورا تا االن ندیده ام؟.   پس ما دو همسایه و دو همکالسی هستیم 

ترجمه

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار

http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087


صفحه بعد صفحه قبل http://dawargiti2.mihanblog.com@Dgsarabhttps://t.me/dawargiti کانال تلگرامی ماارتباط تلگرامی

.هَو ُمَهنِدُس -ما ِمهَنُة أبیِک؟ . َعجیٌب 
. ُُسوربِکلِّ -إلَی بَیِتنا؟ تَأتینَ هْل 

.یَسَمُح لی والِدی َو تَقَبُل والَِدتیبَعَدما-َمتی؟                                              
.َسأَْسأَلُُهام. إْن شاَء اللّهُ -؟      أُمرکِ تأَتیأبوِک؟ َو َهْل یأَتیَهْل َو 

(ع)ااْلماُم َعلیٌّ . لَْیَس لَُه َحبیٌب َمْن الَْغریُب 

.استمهندس او عجیب است؟ شغل پدرت چیست؟ 
.بله با کامل میلآیا به خانه ی ما می آیی؟              

.بعد از اینکه پدرم به من اجازه بدهد و مادرم قبول کند چه وقت؟   
.ازآنها خواهم پرسید.اگر خدا بخواهد پدرت می آید ؟ وآیا مادرت می آید؟ وآیا 

کسی است که دوستی برای او نیستغریب 

ترجمه
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این زرافه آب می نوشداین گنجشک آب می نوشد

ُلَت َ،فَعُل یَ ):اَلِْفعُل الُْمضاِرعُ  ُلَن َ،َْفع  (َْفع 

.ُب الْامءَ رْشَ تَ ٰهِذِه الزَّراَفُة ُب الْامءَ يَرْشَ الُْعْصفورُ ٰهَذا 
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ما در آزمایشگاه کار می کنیمما فوتبال بازی می کنیم

ُلَت َ،فَعُل یَ ):اَلِْفعُل الُْمضاِرعُ  ُلَن َ،َْفع  (َْفع 

خَترَبِ ْعَمُل يِف الْمُ نَ نَْحُن لَْقَدمِ لَْعُب کُرََة انَ نَْحُن 
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2املؤمنون 

17طه 
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.اکنون این جمله ها را ترجمه کنید

( .                   101هود.)ما ظَلَمنا ُهم َو لِکن ظَلَموا أَنُفَسُهم 

یُء يف یَِدَک ؟ما ذلَِک  الشَّ

.ما به آن ها ستم نکردیم ولی آنها به خودشان ستم کردند

آن چیزچیست در دستت؟
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التَّامرین
با توجه به منت درس پاسخ درست کدام است؟: األَوَّلالتَّمرین 

ِة اإلِداِریَِّة         لاِمذا جاَءت أُُسَُة أَُسین إِلی ِطهران؟ -1 م لُِمعالََجِة ِبنِتهِ لِلُمِهمَّ

سبوَعیِن أُ أُسبوعاً واِحداً                     کَم أُسبوعاَ بَِقَیت أَُسین َوحیَدًة ؟ -2

ِل                        يف أَیِّ َصفٍّ کانَت أَُسین ؟    -3 فِّ األوَّ فِّ الّثاين الصَّ يف الصَّ

ساَحِة ُخراسان                         َخلَف املَدَرَسِة يف أیَن بَیُت أُسین َو آیالر ؟        -4

ال ، ِهَی َسَننَدِجیَّةٌ نََعم ، ِهَی ترَبیزیٌَّة                       َهل أُسین ِمن ترَبیز؟          -5
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.نیدجمله های زیر را با توجه به تصویر ترجمه کالثّاين التَّمرین 

ما به خانه می رویم ما از کوه باال می رویم

یِت نَحُن نَْذَهُب إلَی الْبَ نَحُن نَْصَعُد الَْجَبَل 
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کلمه با دیگر کلمه ها از نظر معنا و مفهوم ناهامهنگ است؟کدام :الّثالُِث التَّْمريُن 

جارَوجهَعینیَد-1

طَریقشاِرعساَحةَسَمکَة-2

َسَنةَشهرُخبزأُسبوع-3

ُغرابِمهَنةَفرَسبََقرَة-4

ِریاَضةسائقَحلوانِیّ نَّجار-5

ِجدارِرسالَةناِفَذةباب-6

رُّمانِعَنباِبِتسامتُّفاح-7

ة-8 بتالِفضَّ الَخمیسالثرالثاءالسَّ
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مُّتادف

متضادّ 

َرأَی-دَ شاهَ /   َحدائِق  -بَساتین/  جاَء  -أتَی/  ُشغل  –ِمهَنة 

یَکِذُب  –یَصُدُق /  َِشاء  –بَیع /  مايض  –قاِدم 

≠، =. وم کنيدمُّتادف و متضاد را معلکلامت : الّراِبع التَّْمريُن 

َحدائق.................بَساتینجاءَ .................أتیُشغل.................ِمهَنة

یَکِذُب .................یَصُدُق َِشاء.................بَیعماضی.................قاِدم

َرأی.................شاَهدَ 
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خواهی رفتمن دیروز رفتم و تو فردا 

تو یک ساعت قبل برگشتی و ما پس از یک ساعت برخواهیم گشت

راست می گویدنادان دروغ می گوید و عاقل 

ما آن را خواهیم خورد. خوشمزه ایی خواهد پخت مادرم غذای 

.َهُب َغداً أَنا َذَهْبُت أَمِس و أَنَت َسْوَف تَذْ . ١

.ساعة  بَْعَد ُع َسََنجِ أَنِت َرَجْعِت َقْبَل ساَعة  و نَحُن . ٢

.یَْصُدُق اَلْجاِهُل یَکِْذُب َو الْعاِقُل . ٣

.نَأْکُلُهُ ُن َسْوَف والَِديت َسَتطُْبُخ طَعاماً لَذیذاً َو نَح. ٤

ترجمه کنید: التَّمریُن الخاِمُس 
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َهل أَنَت َقِویٌّ  أَیَن َمدَرَسُتَک؟

َمااسُم ُمَعلِِّمَک؟

؟ َهل أَنَت َقِویٌّ

کَم ُعمرَُک یا َصدیقي؟

أَیَن تَلَعُب؟
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داناترین مردم کسی است که علم مردم را بر علمش جمع کند

.علم و دانش گنجینه هایی هستند و کلید آن سوال کردن است

.دانشمندان چراغ های زمین است

.علم نگهداری می کند تو را و تو نگهبانی می کنی مال و ثروت را.علم و دانش بهُّت از مال و ثروت است

.اِس إلی ِعلِْمهِ الّناِس ، َمْن َجَمَع ِعلَْم النّ أَعلَُم 

ؤاُل اُحَها اَلِْعلُْم َخزائُِن َو ِمْفت .السر

.اأْلَرِض اَلُْعلَامُء َمصابیحُ 

.الْامَل  َو أنَت تَْحرُُس اَلِْعلُْم يَْحُرُسكَ . ِمَن الْاملِ الِعلُم َخْْيٌ 

بخوانید و ترجمه کنید: کَْنُز الِْحکَْمةِ 

هامنا علم زندگی دلهاست و نور دیدگان است.اأْلَبصار نوُر إنَّ الِْعلَْم َحياُة الُْقلوِب وَ 
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به پایان آمد این دفُّت ، حکایت همچنان باقیست
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