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می نویسممن باقلم قرمز می نویسممن باقلم سیاه 

حفظ می کنیتوقرآن رابه دقت  حفظ می کنیتوقرآن رابه خوبی 
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سازم میساختم

کاریمی کاشتی

کنیمی قبول قبول کردی

.کمی ازاسم پسرها ودخترها درجهان اسالم عربی است -1

.سیبویه اولین کتاب کامل درقواعد زبان فارسی رانوشت -2

فیروزآبادی لغت نامه ای درزبان عربی نوشت -3

.ایرانیها به زبان عربی کم خدمت کردند -4
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کنی ای پسر؟ میچه کار

.کنم میبه عکس نگاه 

سازی؟ میآیاصندلی 

. سازم مینه؛میز 

کنی ای پسر؟ میچه کار

.کنم میبه عکس نگاه 

کنی ؟ میای خانم چه کار

. خوانم میکتاب شعر 

سازی؟ میآیاصندلی 

. سازم مینه؛میز 

روی؟ میآیاباخواهرت 

روممی نه؛بادوستم 
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زبان←گرفتاری انسان درآن است

نادانی←مرگ زنده ها

خوش اخالقی←نصف دین

طال←وقت مانندآن است

مادرها←بهشت زیرپاهایشان است

.قراردادیمازآب هرچیزی رازنده 

.کنی میحفظ واالن سوره قدررا حفظ کردی توسوره نصررا 

شوی میکالس اول  داخلوتو شدم کالس دوم داخل من 

.کنی میعمل واالن به آن قبول کردی توحرف پدرت را 

:ماضی

:مضارع

َحِفظتِ َجَعلنا

ینَ حفِظتَ 

َدَخلتَ 

دُخلُ تَ 

َقبِلتَ 

َتعَملُ 
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؟زدیدقیقه قبل دررا 2آیاتو -2

مضارع ینَ فَعلتَ  أنتِ 

ماضی تَ َفَعل أَنتَ 

مضارع فَعلُ أ أنا

بسیارمهم
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یپرس مییپرس میمپرس می

اجازه 
مده می

اجازه 

یده می

اجازه 

یده می

یاد

مکن می

یاد

یکن می
یاد

یکن می

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


ل        م         اع       
غ        ة       ل 
ع      ل        م        ت

ح       و        ا       ج ن      

ف     ع       ت        ر

س      ی       ط     ب 
 ه س   ت        

ه        م      ف ت       
ص    و  ن      ص      

د       ر       ت       ق
ی     ض       ا      ا  

ل س       ه        
ت      م         ا       عص      ن      

ا      م        ک      ل ک       
ر      أ          ة     م ا         

.التَّجرَبُة فوُق الِعلمِ 
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أَنا بَِخیر  

اسمی َعلی  

أَنا َعلی  

فِ  أَنا في الصَّ

ال،أَنا ِمن مدیَنِة قُدس
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.برای هرچیز راهی است وراه بهشت علم است

.علم بهتر ازعبادت است

.زکات علم  منتشر کردن آن است

.کسی که بپرسد، دانا گردد

.کسی که علمی راپنهان کند،پس همانا اونادان است

گنج د انش 

قرائت درس
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