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ــكَ وَ )1 رَُدواؤُكَ في ــا تُبْصــِ م
  

عُرَُو داؤُ   ــْ ــكَ وَال تَش كَ مِن
  

  

ــزْعَمُأ )2 ــرْمٌنَّــكَ أ تَ غيرٌ جِ صــَ
  

كبَرُالْعالَمُ الْـأ انْطَوَيَو فيكَ   
  

  

كْفـاءُاَلنّاسُ مِن جِهةِ الĤْبـاءِ أ)3
  

ــأمُّ   ــوهُمُ آدَمٌ وَ الْ ــوّاءُ أَب حَ
  

  

لِّ امْرِئٍ ما كانَ يُحْسِنُهَُو قَدْرُ كُ)4
  

ـالِ أَسـماءُ   وَ لِلرِّجالِ عَلَي الْأفع
  

  

بَـدَالًفَفُزْ بِعِلْمٍ وَ ال تَطْلُبْ بِهِ )5
  

حياءُمَوتي وَ أهلُ الْعِلْمِ أفَالنّاسُ   
  

  

بْيُّهَا الْفـاخِرُ جَهـالً أ)6 بِالنَّسـَ
  

ــأ   ــاسُ لِ ــا النّ ــأَبْإنَّمَ مًّ وَ لِ
  

  

ةٍَهلْ تَراهُم خُلِقـوا مِـن ِف)7 ضـَّ
  

مْ ذَهَـبْأ نُحاسٍمْ أحَديدٍ أَمْ   
  

  

بَلْ تَراهُم خُلِقـوا مِـنْ طينَـةٍ)8
  

عَصَبْوَ  عَظْمٍوَ  سِوي لَحْمٍهَل   
  

  
  

ــتٍ)9 ــلٍ ثاب ــرُ لِعَق ــا الْفَخْ إنَّمَ
  

حَيـــاءٍ وَ عفـــافٍ وَ أَدَبَْو   
  

  

   

  1 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  متن درس
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(دوازدهم) انساني 3عربي   

و درد تـو از خـود  بينينميدواي تو در خود توست و تو آن را  )1  
  داني.توست و تو نمي

هسـتي در حـالي كـه  يكـوچك موجودكه تو  كنيتصور ميآيا  )2
  .شددرهم پيچيده عالَم اكبر در درون تو 

مرتبـه و همتاينـد و پـدر و مـادر نظر آباء و اجـداد هممردم از  )3
  آنان، آدم و حوا هستند.

ست كه آن را به خوبي انجـام و ارزش هر انساني به آن چيزي ا )4
  و مردان براساس انجام كار ارزش دارند. دهدمي

براي آن نباش كـه  جايگزينيت آور و به دنبال دسپس دانش به )5
  اند.مردم مردگانند و اهل علم، زنده

اي كه نابخردانه افتخاركننده به دودمان هسـتي، مـردم از يـك  )6
  مادر و پدر هستند.

يـا طـال آفريـده  مـس يـا آهن يا نقرهبيني كه از آيا آنان را مي )7
  اند؟شده

جز هبـاند، آيـا آفريـده شـده تكه گِلـيبيني از بلكه آنان را مي )8
  ؟اندپيو  استخوانو  گوشت

     افتخار تنها به خردي استوار، شرم، پاكدامني و ادب است. )9

  1 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  متن درس
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7 

  

  حروف مشبهة بالفعل:
حـروف مشـبهة » لَعَـلَّكَأنّ، لكِنَّ، ليتَ،  أنَّ، اِنَّ،«در زبان عربي   

بالفعل هستند كه هر يـك داراي معـاني و كاربردهـاي خاصـي 
  هستند.
 : » گمـان، بيكهدرسـتيقطعاً، همانا، به«ه معناي اين حرف بالف) اِنَّ

  كند.ي بعد از خود را تأكيد مياست و جمله
.يعُ أجرَ ضاهللاَ ال يَ اِنَّمثال:    المُحسنينَ

  ة بالفعلهحرف مشب
  كند.خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نميقطعاً 
  خدا مهربان است. كهدرستيبه اهللاَ رحيمٌ  اِنَّ

  بالفعل ةهحرف مشب
   

  2 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  قواعد



 
 

  8 

(دوازدهم) انساني 3عربي   

  

ة بالفعـل را مشـخص كنيـد، هحرف مشب هاي زير،سؤال: در عبارت
  جمله را ترجمه كنيد.سپس 

.الف)    اِنَّ الصَنَمَ الَيَتَكَلَّمُ
  گويد.بت سخن نمي گمانبية بالفعل/ هحرف مشب اِنّ 

.ب)    اِنَّ اهللاَ ال يُحِبُّ الكافرينَ
خداونــد كــافران را دوســت  همانــاة بالفعــل/ هحـرف مشــب نَّ إ

  دارد.نمي
.ج)    اِنَّ التلميذَ مُودبٌ
  آموز مودب است.دانشكه درستيبهة بالفعل/ هحرف مشب إنّ 
.د)    إنّ اهللاَ يُحِبُّ التوابينَ
كنندگان را دوسـت خداوند توبهقطعاً ة بالفعل/ هحرف مشب إنَّ 

  دارد.مي
   

  2 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  قواعد
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 : باشـد و دو جملـه را بـه مي» كـه«اين حـرف بـه معنـاي ب) أنَّ
  كند.يكديگر وصل مي

. قالَ المعلمُ أعْلَمُ أنَّ اهللاَ عَلي كُلِّ: 1 مثال   شيءٍ قديرٌ
  تواناست. يخداوند بر هر چيزكه دانم معلم گفت مي

.أنّه جاء التلميذُ و قالَ أظنُّ : 2مثال    مجتهدٌ
  كنم كه او تالشگر است.آموز آمد و گفت، گمان ميدانش
: ج) كَ   است.» مانند«و » گويي«اين حرف به معناي أنَّ

  سكوت زينتي است.گويي  الصمتَ زينةٌ ) كأنَّ 1
  شير است.مانند علي  علياً أسدٌ ) كأنَّ 2
  مرواريد است.مانند استاد  األستاذَ دُرٌّ ) كأنَّ 3

   

  3 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  قواعد
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(دوازدهم) انساني 3عربي   

  

ة بالفعل را مشـخص، سـپس همشبهاي زير، حرف سوال: در عبارت
  عبارات را ترجمه كنيد.

.الف)    كأنّهُنّ الياقوتُ وَ المَرجانُ
  ة بالفعل هحرف مشب كَأنَّ 

  آنان مانند ياقوت و مرجان هستند.
.  تَدُلُّ عَلي أنّه فطريٌّب)    في وجودِهِ
  ة بالفعل همشبحرف  أنّ 

  دهد كه آن در وجودش ذاتي است.و نشان مي
.ضاءَ جميعِ النّاسِ غايَةٌ ال تُدْرَركأنّ إج)    كُ

  ة بالفعل هحرف مشب كَأنَّ 
  آيد.دست نميي مردم هدفي است كه بهگويي خشنود ساختن همه

   

  3 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  قواعد
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: د باشد و كاربرد آن در كامـل مي» ولي«اين حرف به معناي ) لكنَّ
اي اسـت كـه قبـل از كردن پيام و برطرف كـردن ابهـامِ جملـه

  مثال:آيد. خودش مي
 م كُنتم ال تعلمون.كُنَّلكفهذا يومُ البَعْثِ وَ) 1

  ة بالفعل هحرف مشب   
  دانستيد.شما نميولي و اين روز قيامت است 

. نَّكولَاهللاُ رحيمٌ ) 2   أكثرَ النّاسِ اليَشكرونَ
  ة بالفعل هحرف مشب    

  كنند.اري نميزتر مردم سپاسگبيشولي خداوند مهربان است 
است و حتماً بايد در جمله » ولي«هميشه به معناي « نَّلك نكته 

  ».دترجمه شو
   

  4 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  قواعد
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(دوازدهم) انساني 3عربي   

  

  ة بالفعل را مشخص كنيد.همشبهاي زير، حرف سوال: در عبارت

  .ذَهبتُ إلي المدرسةِ وَلكنّي كتبتُ دروسيالف) 

  بالفعل مشبهة حرف  لكنَّ 

. وَلكنّي اُحِبُّ زيارةَ يا صديقينَعَمْ بالتّاكيدِ ب)    العَتباتِ

  بالفعل مشبهة حرف  لكنَّ 

. لكنَّككتبتُ رسالتي وج)    ما كَتَبتَ

  بالفعل مشبهة حرف  لكنّ 

  .هذا يومُ الجمعه وَلكنّكم ال تعلمونَد) 

  بالفعل مشبهة حرف  لكنَّ 

   

  4 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  قواعد
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ي آمـال و كننـدهباشد، و بيانمي »كاش«اين حرف به معناي ) ليتَ: ه
  رود.كار ميبه» ليتَ يا«صورت اوقات هم به آرزوهاست و گاهي

  دانشمندان ما را نجات دهند. كاش جُونَنا العلماءَ يَنْ ليتَ: 1مثال 
  بالفعل مشبهة حرف  

  من، با تو بودم. اي كاش تُ مَعَك ني كُنياليت: 2مثال 
  بالفعلمشبهة حرف  

 :   باشد.مي» اميد است«و » شايد«اين حرف به معناي و) لَعَلّ
  كند.معلم سفر شايد  المعلمَ يُسافِرُ  لَّلَعَ: 1مثال 

  بالفعل مشبهة حرف  
.  لَعَلَّ: 2مثال    التلميذَ يَنجَحُ في االمتحانِ

  بالفعل مشبهة حرف  
 آموز در امتحان موفق شود.دانش اميد است  

   

  5 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  قواعد
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(دوازدهم) انساني 3عربي   

  

  بالفعل را مشخص كنيد.مشبهة سوال: در جمالت زير حرف 

.وَ يقولُ الف)    الكافرُ يا ليتني كنتُ تراباً

  بالفعل.مشبهة حرف  يا ليتَ 

.ب)    لَعَلَّ المعلمَ عَمَلُهُ سَهْلٌ

: حرف    بالفعلمشبهة لَعَلَّ

.ج)    إنّا جَعلناه قرآناً عربياً لَعَلّكُم تَعقلونَ

  بالفعل مشبهة حرف  لَعَلّ 

  عندَنا. ليتَ االُمَّد) 

  بالفعل.مشبهة حرف  ليتَ 

   

  5 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  قواعد
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:   ليت/ لَعَلّ
» ليـتَ«و » لَعَـلّ«هايي كـه داراي فعل مضارع در جمله: 1ي نكته

  شود.ترجمه ميمضارع التزامي صورت است به
  .مبرواي كاش به شهر شيراز  ليتَ أذهبُ إلي مدينة شيراز : 1 مثال
  مضارع التزامي   

  .سفر كنداميد است دوستم  ي يُسافِرُ قلَعَلَّ صدي: 2مثال 
  مضارع التزامي    

توان با است، مي» ليت«هاي ماضي را در جمالتي كه داراي فعلنكته مهم: 
  ترجمه كرد.» ماضي استمراري«صورت توجه به جايگاهش به

  .شدموفق ميكاش ناصر در امتحان  ليتَ ناصراً نَجَح في االمتحان مثال: 
  استمراريماضي     
ي اسميه (مبتـدا بالفعل هميشه بر سر جملهمشبهة حروف : 2ي نكته

عنوان اسم خود منصوب و خبـر را آيند و مبتدا را بهو خبر) مي
  كنند.عنوان خبر خود مرفوع ميبه
.االمتحان في   فائزٌ   مَهدّياً ليت

    خبر ليت و مرفوع   اسم ليت و منصوب  
   

  6 كارت
  1درس 

  الدّاءُ و الدَّواءُ 
  قواعد


