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اصانی َّ  کٌ اند ديدى را نتعّدد يای رنگ دارای برقی چراغ صديا اند، رفتٌ اقيانَس )ژرفای) اعهاق بٌ شبانٌ کٌ غ
 کنند نی تبديل رٍشن رٍز بٌ را دريا تاريکی ٍ (نی شَد تابیدى) .شَد نی فرستادى درخشندى يای نايی از نَرشان

اصان کٌ َّ  از يا رٍشنايی اين کٌ اند کردى کشف دانشهندان .بگيرند عکس يا نايی اين نَر در تَانند نی آن در غ
 کٌ است نهکن آيا .شَد نی ارسال کنند نی زندگی يا نايی (آن) اين چشهان زير کٌ درخشانی باکتری ای گَنٌ
 ياری درخشان باکتری از شًريا کردن رٍشن برای بتَاند ٍ کند استفادى دريايی نعجزۀ (آن) این از بشر رٍزی
 ؟بجَيد

 این آفرینش خداٍند است

 .نی يابد کند تالش ٍ بخَايد چيزی يرکس زيرا ديد؛ انجام را کار (آن) اين بتَاند شايد 
 در ،نی کند ترّشح کنندى پاک نايعی کٌ است غّدى يايی از پر زيرا است؛ يهيشگی پزشکی سالح گربٌ زبان بی گهان
 خَد غريزۀ با جانَران ٍ پرندگان برخی بی گهان (یابد التیام) .يابد بًبَد تا ليسد نی بار چند را زخهش گربٌ نتيجٌ
  ببرند؛ کار بٌ گَناگَن بيهاری يای از پيشگيری برای نناسب گياى چگَنٌ نی دانند ٍ نی شناسند را دارٍيی گيايان

 .کردى اند راينهايی غيرى ٍ خشکی گيايان از بسياری پزشکی خاصيت يای برای را انسان جانَران اين



 

 کٌ دارند عهَنی زبانی خَد ٍيژۀ زبان داشتن بر افزٍن جانَران بيشتر بی گهان
 بقيۀ بٌ آن با کٌ دارد صدايی کالغ بفًهند، را يکديگر [سخن] نی تَانند آن با

 نانند بٌ اٍ شَند، دٍر خطر ننطقۀ از (سریع) زٍد تا نی ديد يشدار جانَران
 .است جنگل جاسَسان از جاسَسی

 دادن حرکت با را نقص اين ٍلی ،ثابت اند چشو يا ،نهی کند حرکت جغد چشو
ٌ ای ير در سرش  ديد حرکت را بدنش بی آنکٌ کٌ نی تَاند ٍ نی کند جبران ناحي
 .بچرخاند کانل دايرۀ يک را سرش

 است ٍيژى رٍغنی حاٍی کٌ دارند طبيعی انباريای دم يايشان نزديک اردک يا
 .نهی گيرند قرار آب تأثير تحت ٍ نی شَد پخش بدنشان رٍی کٌ

  نی تَاند ٍ بچرخاند نختلف يای جًت در را چشهانش بديد تکان را سرش آنکٌ بی تَاند نی پرست آفتاب
 .ببيند جًت دٍ در زنان يک در



 

 

 

 

 

 

 

 .زرافٌ صدایی دارد کٌ بٌ حیَانات يشدار نی ديد تا از خطر دٍر شَند
 

 .نايی يای نَرانی تاریکی دریا را بٌ رٍز نَرانی تبدیل نی کند

 .آفتاب نی تَاند چشهانش را تنًا در یک جًت بچرخاند

 .از غدى يایی است کٌ نایعی پاک کنندى ترشح نی کنند پرزبان گربٌ 

 .يیچ نَجَد زندۀ آبز ای در اعهاق اقیانَس زندگی نهی کند

 .سر جغد در یک جًت حرکت نی کند

 .ٍ خداٍند برای نردم نثال يایی نی زند

 .علو گنجینٌ است ٍ کلید آن سَال است

 .فرصت غصٌ است( تباى کردن)از دست دادن 

 جهلٌ فعلیٌ

 جهلٌ اسهیٌ

 جهلٌ اسهیٌ

 فاعل :الله 
 نفعَل: اْْلَنثالَ 

لِعلوه   نبتدا :َا
زائِن  خبر: َخ

 نبتدا :إضاَعةه 
ًصة    خبر: غه

 نبتدا :ِنفتاح
 خبر: الّسؤاله 



 

 .ينگاني كٌ نؤننان احزاب را ديدند، گفتند این چیزی است کٌ خداٍند بٌ نا ٍعدى داد

 

 .حسد خَبی يا را نی خَرد، يهان طَر کٌ آتش يیزم را نی خَرد

 

 .خداٍند چیزی را برای بندگان بًتر از عقل قسهت نکرد

 

 .خَابیدن با علو بًتر از نهاز با جًل است

 .نتیجٌ علو خالص کردن عهل است

 فاعل نفعَل

 نبتدا نفعَل فاعل

 نفعَل فاعل

 خبر نبتدا

 خبر نبتدا

 .بلٌ اٍ بسیار آفرینندى دانا است. آیا کسی کٌ آسهان يا ٍ زنین را آفریدى قادر نیست بٌ این کٌ نانند شها را خلق کند

 

ٌ  ای نازل کند ٍلی بیشتر آنًا نهی دانند  .بگَ، خداٍند قادر است بر این کٌ آی

 

 .پرٍردگارا، نن بٌ تَ پناى نی برم کٌ از تَ چیزی بخَايو کٌ بٌ آن آگايی ندارم

 

 نی خَايند کٌ شها را از سرزنین تان بیرٍن کنند، پس چٌ انر نی کنید؟

 .نی ترسو کٌ گرگ اٍ را بخَرد در حالی کٌ شها از اٍ غافل باشید

 .يهانا نا انید داریو کٌ پرٍردگارنان خطايایهان را ببخشد



 

 گردشگر
 
 
 

 .برٍیو نداین بٌ نی خَايیو !رانندى ای
 
 
 

 
 است؟ چقدر آنجا تا بغداد از نسافت

 
 
 
 

 چرا کسری؛ طاق دیدن ٍ فارسی سلهان نرقد زیارت برای
 نی کنی؟ تعجب

 
 
 
  چًارگانٌ شًريای در نقدس عتبات زیارت بٌ ابتدا در
 .شدیو نشرف (کاظیهن ٍ سانرا -نجف -کربال)
 
 
 
 

 اصل ٍ است (ص)پیانبر یاران از اٍ .نی شناسو را اٍ بلٌ؛
 .است اصفًانی نسبش ٍ
 
 
 
 
 
 

 قبل ساسانی پادشايان قصريای از یکی آن قطعا   البتٌ؛
 ينگام قصیدى ای دٍ بزرگ، شاعر دٍ .است اسالم از

 بزرگ ترین از بحری سرٍدى اند، کسری ایَان از دیدن شان
 .ایرانی شاعر خاقانی، ٍ عرب شاعران

 (با رانندى تاکسی)گفت ٍ گَيا 

 تاکسی رانندى
 
 

 .بفرنایید .يستو شها خدنت در نن
 
 
 
 

 عجیب باشد، کلیَنتر 37 نی کنو گهان
 .نی رٍید آنجا بٌ چرا است؛

 
 

 
 بٌ زائران از اندکی تعداد جز اینکٌ برای

 .نهی رٍند نداین
 
 
 
 

 سلهان نی دانی آیا باشد، قبَل يهٌ زیارت
 نٌ؟ یا کیست فارسی

 
 

 
 کسری طاق دربارۀ نعلَناتی آیا !آفرین
 داری؟

 
 
 
 
 
 

 زیاد تَ نعلَنات !تَ بر آفرین !الل ناشاء
 !است

 



 

 .پرندى ای کٌ در جايای نترٍکٌ زندگی نی کند، رٍز نی خَابد ٍ شب بیرٍن است

 .عضَی در بدن حیَان کٌ نعهَال  آن را برای راندن حشرات تکان نی ديد

 .گیايان نفیدی برای نعالجٌ کٌ از آنًا نانند دارٍ استفادى نی کنیو

 .پرندى ای کٌ در خشکی ٍ آب زندگی نی کند

 .نبَدن نَر

 انتشار نَر

 جغد

 دم

 گیايان دارٍیی

 اردک

 تاریکی

 نَر دادن

 البَنة

نَب   الَّذ

ة یّ ّ  َاْْلعشاب الّطب

 الَْبّط 

 الظاّلم

 َاْْلنارة

 

 قرار یکدیگر تأثیر تحت نا از بعضی ٍقت يا از بسیاری در
 .نی گیرند

 .برانگیخت را يو کالسی يایهان تَجٌ نا تیو نَفقیت خبر
 

 .نی کردند کهک یکدیگر بٌ دانشجَیان
 
 .گرفتیو عکس يایی علهی سفر در
 

 .نی یافت بًبَد سرباز زخو
 
 .نی جَیو یاری خداٍند از زندگی ام در

 ِنن دٍنِ 



 

 کالغ

 سگ

 یک پنجو

 نرٍارید

 رٍغن

 سالیانٌ

 تلفن

 پیشگیری

 اردک

 آفتاب پرست

 پَست

 زخو

 آب

 نسالهت آنیز

 کَلر

 ٍاگن

 جغد

 زبالٌ  

 شاخٌ

 طال

 شیشٌ

 نايیانٌ

 دستگاى ضبط

 يَاپیها

 تر ٍ تازى

 گربٌ

 نیَى

 نقرى

 چای

 يفتگی

 گردانید

 اتَبَس

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاعل :نَسی جهلٌ فعلیٌ
 نفعَل: َأنفهس

 جهلٌ فعلیٌ

 جهلٌ اسهیٌ

 جهلٌ اسهیٌ

 نفعَل :لِسان

لُسکَته   نبتدا :َا
َضة    خبر :فِ

ءِ  ْر  نضاف الیٌ :الهْ
 نضاف الیٌ :لِسانِ 



 

 

 تَانست

 خالی         پر          

 ابر

 شاد         غهگین

= 
 

 صلح           جنگ

 تاریکی       رٍشنایی

 اتاق

 (لطفا)خَايشندم 

 

 نزدیک شد   دٍر شد

 بست        باز کرد

 پرتاب کرد

 نایع      جاند

 

 نیکی        بدی

 زبالٌ

 نزدیک      دٍر

 آنادى        حاضر

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ = 

= = 

= 

= 

= 

= 

 اردک         سگ يا             کالغ             طاٍٍس         آفتاب پرست       گاٍ  

رابه  َالَبَقرةه   الّطاٍٍِس  الْغه

ِحرباءه   َالَْبُط  الِْکالِب  َالْ

 .دم طاٍٍس زیبا است کالغ خبريای جنگل را نی فرستد گاٍ شیر نی ديد

 .است( آبزی)اردک پرندى ی آبی  .اننیت را حفظ نی کندبا سگ يا پلیس  .آفتاب پرست چشهانی نتحرک دارد



 

 .پس خداٍند آرانش خَد را بر پیانبرش ٍ بر نؤننان نازل کرد

 .برای خَد سَد ٍ ضرری ندارم جز آن کٌ خدا بخَايد

 .ٍ برای نا نثلی زد ٍ آفرینش خَد را فرانَش کرد

 .ٍ پرٍردگارت بٌ کسی ظلو نهی کند

 .خداٍند برای شها آسانی را نی خَايد

 .ٍ خداٍند ير آنچٌ را کٌ نی خَايند، نی آفریند

 فاعل: الله 
 نفعَل: َسکیَنة

 نفعَل: َنفعا  

َثال    نفعَل: نَ
 نفعَل :َخْلَق 

ُب   فاعل: َر
َحدا    نفعَل :َأ

 فاعل: الل
ْسرَ   نفعَل :الْیه

مه   نبتدا: َالِنَد
 خبر :َخیر  

 فاعل: الل

 .است( حرف زدن)پشیهانی برای سکَت بًتر از پشیهانی برای سخن 

 .بزرگ ترین حهاقت اغراق در ستایش ٍ نکَيش است

 .یک گناى زیاد است ٍ يزار اطاعت اندک است

 .سرٍر ٍ بزرگ قَم، خدنت کار آنًا در سفر است

 .علو شکار است ٍ نَشتن قید ٍ بند آن است

 .نهاز کلید ير خَبی است

 نبتدا: أکَبره 
 خبر :اْلغراقه 

نب    نبتدا : ألفه / َذ
 خبر :َقلیل  / َکثیر  

 نبتدا: َسِیده 
و ًه :خاِدنه  خبر 

لِعلوه  تابَةه / َا  نبتدا: الِک
 خبر :َقید  / َصید  

لَصالة    نبتدا: َا
 خبر :ِنفتاحه 



 

 .آیا نردم را بٌ خَبی انر نی کنید ٍ خَدتان را فرانَش نی کنید

 .خداٍند تکلیف نهی ديد بٌ کسی جز بٌ اندازى ی تَانش

 .نحبَب ترین بندگان خداٍند نزد اٍ سَدنندترین آنًا برای بندگانش است

 .نگاى فرزند بٌ پدر ٍ نادرش از رٍی نحبت بٌ آنًا، عبادت است

 ..با ادبی، بدی اصل ٍ نسب را نی پَشاند

 .دشهنی عاقل بًتر از دٍستی نادان است

اَس   نفعَل: الّن
َس   نفعَل: َأنفه

 فاعل: الله 
 نفعَل :َنْفسا  

َحُب   فاعل: َأ
بادِ   نفعَل :ِع
 خبر :أنَفعه 

 نبتدا: َنَظره 
 خبر :ِعباَدة  

 نضاف الیٌ: اْْلََدِب 
بحَ   نفعَل :قه

ةه  داٍَ  نبتدا: َع
 نضاف الیٌ :الْجاِيلِ 

 

 

 

 

 

 



 

 آجار جذاب

 در بيستَن کتيبۀ ٍ بستان طاق ٍ بيستَن َکتيبۀ ٍ فارس استان در سعدی ٍ حافظ آرانگاى دٍ ٍ پرسپَليس آجار
 فلک قلعۀ ٍ قو شًر در (س) نعصَنٌ بانَ نرقد ٍ نشًد در فردٍسی ٍ (ع) رضا انام نرقد ٍ کرنانشاى استان
 تَليد بٌ نشًَر کرنان استان در خان گنجعلی حْهام ٍ ايالم در بلَط يای جنگل ٍ ٍالی قلعۀ ٍ آباد خْرم در االفالک
 قالی ٍ پستٌ

 آن در ٍ است فرينگی ٍ تاريخی آجار ٍ جْذاب نناطق از بسياری بٌ نشًَر ٍ جًان زيبای کشَريای از ايران
 .نی کند جذب جًان يهۀ از را گردشگران کٌ دارد ٍجَد دستی صنايع

ٌ ای قابل رشد اخير سال يای در ايران  گردشگری از نی تَاند ايران .است بَدى شايد گردشگری در را نالحظ
 گذراندن برای عالی سرزنينی را ايران گردشگران، برخی .بياٍرد دست بٌ نفت از پس را عظيهی جرٍت

 .نی بينند تعطيالت

 است؛ کردى اقدام جًانی نيراث ليست در ايران تاريخی ٍ فرينگی نناطق ٍ شًريا جبت بٌ يَنسکَ سازنان
 .کند نی جذب خَد سَی بٌ را گردشگران از بسياری ايران زيرا
 
ٌ يای ٍ آجار از  :ايران تاريخی نشان



 

 ٍ شَشتر آبشاريای ٍ            
 بزرگ از صدر علی غار ٍ جًان در ناندار دانشهند سينا ابن نرقد ٍ خَزستان در (ع) پيانبر دانيال آرانگاى
 در را آن يَنسکَ جًانی سازنان کٌ اصفًان در تاريخی ساختهان يای ٍ يهدان در جًان آبی غاريای ترين
 خاطر بٌ نازندران دريای ساحل بر گانٌ سٌ شهالی يای استان اْنا .است کردى جبت جًانی نيراث ليست
ٌ ای گَيی ٍ يا پستال کارت برای نناسب آنًا .اند جالب زيبايشان اندازيای چشو  .اند بًشت از تْک

 

 
 يستيو، بزرگ کتابی نَشتن بٌ ناگزير ايران در گردشگری جاذبۀ دارای نناطق برشهردن برای                

 :کنيو نی ذکر را آنًا از ديگری بخش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٍ است جًان دار سقف بازار ترين بزرگ کٌ نشًَرش بازار ٍ تبريز صحرايی اش، نناطق ٍ شيرينيجات ٍ يزد
 در حْرا جنگل ٍ زعفران سرخ طالی شًر قائن شًر ٍ .دارد ٍجَد طال ٍ فرش فرٍش برای ٍسيع جايی آن در

 سلطانْيٌ گنبد نريَان، در زريبار درياچۀ نًاباد، در سًَالن غار ٍ چابًار، بندر ای صخرى ساحل ٍ قشو جزيرۀ
 در يا چشهٌ ٍ يا جنگل آبشاريا، رٍديا، ٍ تًران در نيالد برج ٍ رشت نزديک رٍستايی نَزۀ زنجان، در

 ٍ بجنَرد شًر در قارداش بش جنگل ٍ خلخال ٍ اسالو شًر دٍ نيان گردشگری راى ٍ شًرکرد ٍ ياسَج
ع .ديگر ننطقۀ يزاران ٍ بَشًر در دلَاری نَزى الهَت، قلعۀ اراک، بازار شايرٍد، در ابر جنگل َْ  ايران آجار تن

  تشَيق جْذابش طبيعت ٍ آجار زيبايی ديدن برای ايران بٌ سفر بٌ را گردشگران ايهن، ٍضعْيت استقرار ٍ
 .نی کند



 

 َکًف علی صدر

 نن الْسیاَحة

 ساحة نقش جًان

 الصناعات اليدٍيَة

 بََلٓد الَذَيّب األَحهر

 في إيالم

 اسو غاری کٌ از طَالنی ترین غاريای آبی جًان است؟
 

 ایران بعد از نفت از چٌ چیزی نی تَاند جرٍتی بٌ دست آٍرد؟
 

 .بنایی از بنايای تاریخی اصفًان را بنام ببر

 
 کدام صنعت ایرانی گردشگران را از ير جای جًان جذب نی کند؟

 
 لقب شًر قائن چیست؟

 
 قلعۀ ٍالی در کجا قرار دارد؟

 نعرب نعرب نعرب نعرب نعرب نعرب نبنی نبنی نبنی نبنی نبنی

 فاعل ٍ نرفَع

 نبنی

 صفت ٍ نجرٍر فعل نًی ٍ نجزٍم نفعَل ٍ ننصَب

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :ُندیرِ 
ِف   خبر ٍ نرفَع بٌ تنَین رفع: ٍاقّ

َنُ   نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :َالَل
ِدیُ   خبر ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: ُنًَ

َحلیُب   نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :َآل
 خبر ٍ نرفَع بٌ تنَین رفع: َنهلَءِ 

ْهالُ   فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :آلُع
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ: باَب 

لُ   فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :العاقّ
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ: َقَلَ 



 

 نفعَل ٍ نبنی: ىُ  نضاف الیٌ ٍ ننی: َک  نبتدا ٍ نبنی : ذلَّک 

 .رضایت خداٍند در رضایت پدر ٍ نادر است

 .نَنن کو حرف ٍ پر کار است

 .سکَت زبان سالنت انسان است

 .انسان ضعیف درٍغ نی گَید ٍ انسان قَی راست نی گَید

 .دانش آنَزان نؤدب نزد نعلهان نحترم يستند

 .نلت دانا نلتی نَفق يستند

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

نضاف الیٌ ٍ 
 «یـ»نجرٍر بٌ 

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

صفت ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

صفت ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

صفت ٍ نرفَع 
 «ٍاٍ»بٌ 

نضاف الیٌ ٍ 
 «یـ»نجرٍر بٌ 

صفت ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

صفت ٍ نرفَع بٌ 
 «ـَ »تنَین رفع 



 

 حاجي
 
 
 

 
 
 
 
 

 دارٍيای این ٍ ندارم، نسخٌ ببخشيد،
 .نی خَايو را برگٌ در شدى نَشتٌ

 
 
 

 
 ندارید؟ آیا چرا،

 
 

 دارٍفرٍش جناب نتشکرم خیلی
 

 
 .نی خرم کارٍان در دٍستانو برای را آنًا

 (در دارٍخانٌ)گفت ٍ گَيا 

ٌ دار  (فرٍش دارٍ) دارٍخان
 
 
 
 
 
 

 :بدى نن بٌ را برگٌ
 قرص يای سردرد، برای نسکن قرص يای باند، دناسنج،

 برای پهاد بًداشتی، پنبۀ آنپی سلین، کپسَل آرام بخش،
 آنپی سیلین تَ بٌ انا ندارد، اشکالی ...پَست حساسیت
 .نهی ديو

 
 

 .است نهنَع نسخٌ بدٍن آن فرٍش انا داریو، نٌ،
 
 

 نی خری؟ را دارٍيا این کسی چٌ برای
 
 
 

 .ديد شفا خدا



 

ٌ ای برای اطالع از درجٌ حرارت بدن ٍ يَا  .ٍسیل

 .رٍز استراحت کارنندان ٍ کارگران ٍ دانش انَزان

 ننطقۀ خشکی در کنار دریايا ٍ اقیانَس يا

ٌ يا  .ادارى ارسال ٍ دریافت نان

 .گیايی کٌ نیَۀ سفید رنگ نی ديد

 نحلی برای فرٍش دارٍيا

 دناسنج

 تعطيلی

 ساحل

 ادارى پست

 پنبٌ

 دارٍخانٌ

 الّهحرار

 ُعطَلة

 شاّطي

 بَريد

 ُقطن

 َصيَدلْية

 

 نشستند

 بنشینید

 يهنشینی کنید

 يو نشینی نی کنو خَايو نشست

 نهی نشینیو

 نشانیدند

 بنشین نهی نشینند

 بنشانید

 نی نشستند

 نی نشینو

 ننشینید

 يهنشینی کردند

 خَايند نشست

 بنشین

 شیرینی جات/   رٍستا  /   گردشگری        /    جالب     /    پَستی   /      گنبد / پتَ         

 ّجٓلدیّ 

 رائَعة  

 ُقَبة

 الْسياحيِ 

 الْريف

 .دٍستو بيهاری پَستی داشت، پس بٌ بیهارستان رفت

 .قصیدۀ جالبی از انیر شاعران، احهد شَقی خَاندم

 .زیر گنبد شاى چراغ در شًر شیراز نشستو

 .کردستان از نناطق دارای جاذبۀ جًانگردی در ایران است

 .زندگی در رٍستا بسیار زیبا است



 

 .دٍ گردشگر آنریکای نرکزی را در نَزى دیدم

 .دٍ پرستار بٌ خانهی کٌ با ناشین تصادف کردى بَد کهک کردند

 .اندٍى نؤننان در قلب يایشان است نٌ در چًرى يایشان

 .دٍ پلیس در ابتدای نیدان اٍل ایستادى اند

 .نعلو يا در جشنَارى ندرسٌ حاضر يستند

 .خلبانان از يَاپیهاییژ جنگی شان پایین آندند

 

بَٓت   َأصَا

بٓنا  نا آفَتَر

دُ  ًَ ٓش  کاَن یَ

لّهینَ   َتٓسَت

 الَنسَترّجعُ 

 َأٓنّشدٓ 

 الُتٓخّبرٓ 

َحَرکُ  َت  َسََف یَ

 برخَرد کرد

 نزدیک نشدیو

 شايد نی شد

 دریافت نی کنی

 پس نهی گیریو

 (شعر بگَ)بسرای 

 خبر ندى

 حرکت خَايد کرد

رٓعُتنَ   اّخَت

 نا آعَتَذَرتا

ُض  َِ  کاَنٓت ُتَع

بَتّدیُ   یَ

ریدٍنَ   الُت

 اّدَفعَا

 التأُکلَا

 َسَیسَتطیعُ 

 اختراع کردید

 نعذرت نخَاستند

 جبران نی کرد

 شرٍع نی ّشَد

 نهی خَايید

 (بپردازید)دٍر کنید 

 نخَرید

 خَايند تَانست

 

 

 

 

 



 

َحة  ُنَفِر

 َصیَدلَیة

ٓصنانّ   ُغ

 َعهََدینّ 

 ّبطاَقتانّ 

 بََطَتینّ 

 ُنَاّطنَنَ 

 ُنَکَرنینَ 

 خائّفات

 بائّعآت 

َاّطی  َش

 بًَائّو

 

 

 

 

 

 

 .بايو آشنا نی شَید

 شايد يستید

 دٍر شد

 جذب کردند

 نحافظت کنید

 درس دادم

 

 

 

 

 

 



 .استَاری کار نردم قرار داد( ٍسیلٌ برای)خداٍند کعبٌ، بیت الحرام را 

 .آیا پاداش نیکی جز نیکی است

 .بًترین نردم کسی است کٌ بٌ نردم سَد برساند

 .تَ( بٌ ضرر)تَ ٍ رٍزی علیٌ ( بٌ نفع)رٍزی برای : رٍزگار دى رٍز است

 .زیبایی علو نشر آن ٍ نیَى اش عهل بٌ آن است

 .کشاٍرزان آبی را از چاى رٍستا استخراج کردند

 .عقل سالو در بدن سالو است

 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ

 نضاف الیٌ ٍ نجرٍر بٌ کسرى

 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ نضاف الیٌ ٍ نجرٍر بٌ کسرى

 خبر ٍ نرفَع بٌ الف

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ خبر ٍ نرفَع بٌ ضهٌ

 نفعَل ٍ ننصَب بٌ تنَین نصب فاعل ٍ نرفَع بٌ ٍاٍ

 صفت ٍ نرفَع بٌ ضهٌ



 

 صنعت نفت

 اين گايی ٍ نی کند استخراج زنين درٍن از را نفت انسان ؟نی آٍريو دست بٌ را نفت چگَنٌ
 .صخرى ياست طبقات در حفر زيرا ؛نی گيرد بسياری ٍقت استخراج

 

 از بخشی ٍ است گاز ٍ نفت از سرشار نا کشَر .دارد ٍجَد زنين درٍن بسياری ثرٍت يای ايران در
 .نی کند صادر صنعتی کشَريای بٌ را آنًا

 ٍ سَخت عنَان بٌ ٍ نی کرد جهع زنين سطح از را آن ٍ است شناختٌ ديرباز از را نفت انسان
 .نی کرد استفادى آن از پَستی بيهاری يای درنان برای

ٌ ای آن در ٍ نی کند حفر را چايی انسان                                لَلٌ ٍسيلۀ بٌ نفت .نی گذارد لَل
 .نی شَد بستٌ ٍ باز کليديايی با لَلٌ .نی رٍد باال

ٌ يا راى از نفت انتقال                             ٌ تر کو ٍ خطرتر کو لَل   نفت راى از آن انتقال از يزين
ٌ يا ٍسيلۀ بٌ نفت انتقال سازی آسان برای ٍ کش ياست  فشار کايش دستگاى يای سرازيری يا از لَل

ٌ يا تا نی شَد استفادى  .بهانند سالو لَل

ٌ يای ايران  صادر کشَريای بزرگ ترين از ٍ دارد لَلٌ راى از نفت انتقال صنعت در بسياری تجرب
 تا تَليد نکان يای از آنًا نگًداری ٍ لَلٌ خطَط کشيدن در آنًا نَّفق ترين ٍ نفت کنندۀ

 .است نصرف نکان يای



 

ٌ يا انتداد در  بٌ يشدار تابلَيای ٍ دارند ٍجَد يشدار ايستگاى يای عنَان بٌ نخابراتی دکل يای لَل
 يو ير بر ٍ نی دارد حذر بر کشاٍرزی يا ساختهان ساخت برای زنين کندن از را نيًنان يو زرد رنگ

ٌ يا اين از کٌ است ٍاجب نيًنی  ٍ لَلٌ خطَط] شرکت با خطر ديدن ينگام ٍ کند نگًداری لَل
 .بگيرد تهاس [نفت شرکت نخابرات

 ديگری استفادۀ صنعت در نفت ٍ نی آٍريو دست بٌ رٍغن ٍ بنزين نانند بسياری فراٍردى يای نفت از
  ساختٌ غيرى ٍ شيهيايی کَد دندان، خهير آرايشی، نَادّ  کش، حشرى دارٍ، عطر، پالستيک، آن از دارد،

 .نی شَد

 پااليشگاى يا بٌ بندريا يا چاى يا از نفت ؟نی شَد دادى انتقال کجا بٌ ٍ چگَنٌ نفت                        
ٌ يا راى از  .نی شَد ننتقل لَل

 انتقال کشَر در سَخت ايستگاى يای بٌ پااليشگاى يا از را نفت نشتّقات کش يا نفت سپس
 .نی ديند

ٌ يای زيادی دارد ٌ يا تجرب  .کشَر نا در صنعت انتفال نفت از راى لَل
 

 .انسان از نفت در صنعت نَاد آرایشی استفادى نی کند
 

ٌ يا ستَن يای برق ٍجَد ندارد  .در انتداد لَل

 
 .نفت از چاى بٌ بندر صادرات ننتقل نی شَد

 
 .انتقال نفت از طریق لَلٌ يا، پر خطر تر است

 

 

 

 

 



 

 فعل نجًَل، نفرد نذکر غایب

 .گیرید قرار شفاعت نَرد شاید کنید سکَت ٍ ديید فرا گَش آن بٌ شَد خَاندى قرآن کٌ ينگانی ٍ

 نضارع نجًَل، جهع نذکر نخاطب

 .نی شَند آفریدى خَدشان بلکٌ نهی آفرینند را چیزی کٌ نی پرستند خدا جای بٌ را [را نعبَد يایی] کسانی ٍ

 نضارع نجًَل، جهع نذکر نخاطب

 .نهی شَد آنًا بٌ ستهی کهترین ٍ نی شَند داخل بًشت بٌ کسانی چنین پس

 فعل نجًَل، جهع نذکر غایب

 .است شدى آفریدى چگَنٌ کٌ نهی نگرند شتر بٌ آیا

 ناضی نجًَل، نفرد نؤنث غایب

 ناضی نجًَل، نفرد نذکر غایب

 ناضی نجًَل، نفرد نذکر غایب

 .است (شدى نَشتٌ) نقرر شها بر رٍزى

 .است شدى آفریدى ضعیف انسان



 

 .ناى رنضان، نايی کٌ قرآن در آن نازل شد
 

 .ٍ ينگانی کٌ قرآن خَاندى شَد بٌ آن گَش فرا ديید

 
 .ٍ يهۀ انَر بٌ سَی خدا بازگرداندى نی شَد

 
 .اشیاء با ضد خَد شناختٌ نی شَند

 
 .رانندى در اتَبَس ندرسٌ را بست

 
 .نادر سعید غذای لذیذی پخت

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: َشًر  
قرآن    نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الْ

قرآن    فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌنایب : الْ

 نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: اْْل نَر  

 نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: اْْلَشیاء  

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الّسائِق  
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ: باَب 

َسةِ  دَر  نضاف الیٌ ٍ نجرٍر بٌ کسرى: الهَ

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: ٍالِدة  
 نضاف الیٌ ٍ نجرٍر بٌ تنَین جر: َسعید  
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ تنَین نصب: َطعانا  

 .دٍست ينگام نشکالت بسیار شناختٌ نی شَد
 

 (پیدا کرد. )کشاٍرز گیايان دارٍیی را باالی کَى یافت

 
 .نعهَال  گندم در فصل تابستان درٍ نی شَد

 
 .دانش آنَزان در انتحان شیهی قبَل شدند

 
 .دانش آنَز تصَیر فصل بًار را کشید

 
 .دشهنان در نیدان جنگ کشتٌ شدند

 نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الِصدیق
 

 ضهٌفاعل ٍ نرفَع بٌ : الَْفاّلح  
 

 نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الَْقهح  
 

ب    ضهٌفاعل ٍ نرفَع بٌ : الُْطاّل

 
 ضهٌفاعل ٍ نرفَع بٌ : الِتلهیذ  

 
 ضهٌٍ نرفَع بٌ نایب فاعل : اْْلَعداء  



 

 

 .نی شَد جبران آب لیهَ خَردن با سی ٍیتانین کهبَد

 
 .کرد خستگی احساس قرنز نَر بٌ نگاى کردن ينگام

 
ٌ  نشکالت ينگام ٍاقعی دٍست  .نی شَد شناخت

 
 .دیدم يَاپیها کنار ایستادى، را خلبان

 
 .نَشیدیو رٍستا در تازى ای شیر

 
 .نهی شَند ريا تنًایی شان در کَدکان

ض   ََ َع  فعل: ت 
َلة    (اسو ظاير)نایب فاعل : قِ

ََ »ضهیر نستتر : فاعل)فعل : َشَعرَ   («ي 

َرف   عْ ََ »ضهیر نستتر : نایب فاعل)فعل : ی   («ي 

یْت    («ت  »ضهیر بارز : فاعل)فعل : َرَأ

 («نا»ضهیر بارز : فاعل)فعل : َشِربنا

کَنَ  ْتَر  («ٍاٍ»ضهیر بارز : نایب فاعل)فعل : الی 

، ،الفائِز  » کلهات آن در کٌ داریو ٍصفی ٍ اضافی ترکیب يای راست سهت کادر در  دارند را صفت نفش «الْجهیلة   الْکبیرة 
ٌ يای دٍم کادر در ٍلی نی کنند بیان را خَد نَصَف ٍیژگی کٌ   کبیرٌة، فائٌز،» چَن کلهاتی کٌ نی بینیو را اسهیٌ جهل

 .نی کنند کانل را جهلٌ نعنای ٍ دارند خبر نقش «جهیلةٌ 



 

نضاف ٍ 
 نَصَف

 .است نعین رٍزی ای آنًا برای کٌ خدا خالص بندگان نگر نهی شَید، دادى جزا نی دادید انجام آنچٌ بٌ جز ٍ

 .گَی تسبیح بزرگت پرٍدگار نام بٌ پس

 .ناست (نخلص) شدى خالص بندگان از اٍ يهانا

 .خدا شایستۀ بندگان ٍ نا بر سالم

ٌ ام بلند پرٍردگار است ننزى ٍ پاک  .نی کنو ستایش را اٍ نن ٍ نرتب

 نَصَف صفت

 صفت

نضاف ٍ  صفت
 نضاف الیٌ

نضاف ٍ 
 نضاف الیٌ

نضاف ٍ 
 نَصَف

 صفت نضاف الیٌ

نَصَف ٍ 
 نضاف

 صفت نضاف الیٌ

نضاف ٍ 
 نضاف الیٌ

 نضاف الیٌ نضاف صفت



 

 گردشگر
 
 

 .بدى نن بٌ را اتاقو کلید لطفا
 
 

 .بیست ٍ دٍیست
 
 

 .نیست نن اتاق کلید این ببخشید
 
 
 
 

 چند تَ کار ساعت دٍستو، ندارد اشکالی
 است؟

 
 
 
 
 

 زنانی چٌ شام ٍ نًار ٍ صبحانٌ ٍقت يای
 است؟

 
 
 

 چیست؟ صبحانٌ غذای
 
 

 چیست؟ نايار غذای
 
 
 چیست؟ شام غذای ٍ
 
 
 .نی کنو تشکر تَ از

 (با نسئَل پذیرش يتل)گفت ٍ گَيا 

 پذیرش نسئَل
 
 

 است؟ چند اتاقت شهارى
 
 

 بفرنا
 
 
 .دادم تَ بٌ را 330 شهارى نی خَايو، عذر تَ از
 
 
 
 
 بعدی ام يهکار سپس ظًر؛ از بعد دٍ تا صبح شش از

 .نی آید
 
 
 
 
 

 از نايار است؛ نٌ بٌ ربع یک تا نهی ٍ يفت از صبحانٌ
 .نٌ بٌ ربع یک تا يفت از شام ربع؛ ٍ دٍ تا دٍازدى

 
 
 

 .زردآلَ نربای ٍ شیر ٍ کرى ٍ پنیر ٍ نان ٍ چای
 
 

 .نرغ با برنج
 
 

 .بادنجان خَرشت با برنج
 
 

ٌ ام).نیست الزم تشکر  (.است ٍظیف



 

 .نکانی در ساحل دریا کٌ در کنارش کشتی يا دیدى نی شَد

 .حفرى ای کٌ از آن آب یا نفت استخراج نی شَد

 .نادى ای نانند بنزین ٍ نفت ٍ گاز

 .بٌ کار بردن ٍ استفادى کردن

 نگًداری از اشیا

 بندر

 چاى

 رٍغن

 استًالک

 نگًداري

 الهیناء

 الِبئر

 الَزیت

 اإلستًالک

 الّصیانة

 یاری نی کنید

 نی بینید

 صادر نی شَد صادر نی کند

 دیدى نی شَید

 باز کرد یاری نی شَید

 خارج نی کند

 بٌ کار برد

 باز شد

 خارج نی شَد

 بٌ کار بردى شد

 ایستگاى/ کشتی يا  / ٍقت نی گیرد  / ننتقل نی کند  / نایع    /  کَد     /  نصرف        
ةِ  َحَط هَ  الْ

 َتسَتغِرق  

ل    َتنق 

 اِستًالِک 

 سائِلٌ 

 .اتَبَس در ایستگاى ایستاد تا نسافران بٌ سرٍیس بًداشتی برٍند

 نسافرت از نکٌ بٌ ندینۀ ننَرى چند ساعت طَل نی کشد؟

ٌ ی کاغذسازی ننتقل نی کند  .ناشین چَبًایی از جنگل بٌ کارخان

ٌ ای برای کو کردن نصرف برق در رایانٌ ساختٌ شدى است  .ٍسیل

 .نفت نایعی سیاى رنگ است کٌ از آن چیزيای زیادی ساختٌ نی شَد



 

َض  ََ  َع

 جبران کرد

 ناَلِبَثنا

 نهاندند

ْنَقالنِ   کانا ی 

 ننتقل نی شدند

لینَ  َحَِ  ت 

 تبدیل نی کنید

لَنَ  حص   الیَ

 بٌ دست نهی آٍرند

 َأخِرجْ 

 خارج کن

لِْق  ْغ  الت 

 نبند

ْستغِرق    سََف یَ

 طَل خَايد کشید

 َصَیْرَت 

 گردانیدی

ِعَق   ناَل

 نلیسید

َصِدقانِ   کان تا ت 

 باٍر نی کردند

م   َتصاَد  یَ

 تصادف نی کند

 الَنَتَخَرج  

 دانش آنَختٌ نهی شَیو

 َحِرک

 حرکت کن

 الَتَتَعَجبَا

 تعجب نکنید

ْغَلق    َسی 

 بستٌ خَايد شد



 

 

 

 

 

 

 

 .تابلَيای يشدار ديندى يو ٍطنان را از حفر کردن زنین بر حذر نی دارد
 

 .دٍستو تصَیر جالبی رٍی دیَار ندرسٌ نقاشی نی کند
 

 .صدایی قَی از دٍر شنیدى شد ٍ يهٌ ترسیدند
 

 .نفت از طریق نفت کش يا بٌ پاالیشگاى يا ننتقل نی شَد
 

 .آشپز غذای خَبی در آشپزخانٌ نی پزد
 

 .شیرینی يای لذیذی در شًر یزد درست نی شَد

 

 

 

 

 

 

 چاى ِبئر

 صخرى  َصخر

 نادى  ناَدة پاالیشگاى َنصَفی

 کشتی  َسفیَنة

 دارٍ  َدٍاء بندر  نیناء

 خط  َخّط 

 سرزنین  بََلد ٍقت  َنَِعد

 لَلٌ  أ نبَبة

 دٍلت  َدٍَلة

 جنگ نفت گاز سَخت

 اتَبَس يَاپیها يشتو نفت کش

 فرٍدگاى نیدان ایستگاى کَد

 شیر بازنشستگی پنیر کرى

 يزینٌ جغد کبَتر نرغ

 زرد آبی نیکَتر سرخ

کلهات دیگر دربارۀ سَخت ٍ نفت 
 .يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ يَاپیها يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ نکان يا يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ لبنیات يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ پرندگان يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ رنگ يا يستند



 

 

 

 

 

 

 

 فرستادى نی شَم

 بریدى شد

 نشاندى شد

 کشتٌ شد

 یاد دادى شد

 نجات دادى نی شَند

 فرستادى نی شَند

 بریدى نی شَد

 نشاندى نی شَد

 کشتٌ نی شَد

 یاد دادى نی شَد

 نجات دادى شدند



 

 

 

 

 

 

 



 

 .ای آنکٌ شگفتی يايش در درياست

 بٌ ٍ دادى نجات شدن غرق از را انسانی کٌ دلفينی دربارۀ را جالب فيلهی خانَادى اعضای                      
 .نی بينند است، رساندى ساحل

 .نی اندازد حيرت بٌ نرا خيلی .است انگيز شگفت چيزی اين ؛نهی کنو باٍر           :حاند

 .درياياست در انسان دٍست دلفين زيرا نيست؛ عجيب پسرم، ای              :پدر

 .کن آشنا دٍست اين با را نا است، سخت کردنش باٍر پدرم، ای          :صادق

ٌ ای              :پدر  تقريبا   ٍزنش ٍ دارد برتری انسان شنَايی بر بار دى شنَايی اش ٍ دارد قَی حافظ
ٌ يايش بٌ کٌ است پستانداری جانداران از ٍ است انسان ٍزن برابر دٍ                 .نی ديد شير بْچ

 نيست؟ طَر این آيا !دارد دٍست را انسان بٌ کهک کٌ است بايَش جانداری اٍ              :نَرا

    شدن غرق جای يا يَاپيهايی، سقَط جای بٌ را نا نی تَانند دلفين يا البْتٌ، ؛بلٌ          :پدر
 .کنند راينهايی کشتی ای 

    شگفتی يا از است آب زير را آنچٌ ٍ نی کنند ايفا صلح ٍ جنگ در نًْهی نقش دلفين يا           :نادر
  کهک ناييان آندن يو گرد جايای يافتن در انسان بٌ ٍ نی کنند کشف رازيا ٍ                 

 .نی کنند                 



 ؟نی گَيند سخن يو با آيا ،نی ديند انجام گرٍيی حرکت يای کٌ ديدى ام را دلفين يا        :صادق 

ٌ ای در ؛بلٌ           :نادر  کار بٌ با نی تَاند اٍ کٌ نی کنند تأکيد دانشهندان کٌ خَاندم علهی دانشنان
 سَت انسان نانند ٍ کند گريٌ کَدکان نانند ٍ بگَيد سخن نشْخص صدايايی گرفتن                 
 .بخندد ٍ بزند                  

 دارند؟ دشهن دلفين يا آيا            :نَرا

 بٌ نگايشان يرگاى ٍ نی آٍرند شهار بٌ خَدشان دشهن را نايی کَسٌ دلفين يا ،البْتٌ            :پدر
 .نی ُکشند ٍ نی زنند تيزشان بينی يای با را آن ٍ نی شَند جهع دٍرش سرعت بٌ بيفتد، نايی کَسٌ

 دارد؟ دٍست را انسان دلفين راستی بٌ آيا ٍ :نَرا

 کشيد اعهاق بٌ شْدت بٌ را نردی آب جريان ... :بخَانيو اينترنت در را خبر اين بيا ؛بلٌ            :پدر
 ٍقتی ٍ برد ساحل بٌ نرا سپس برد باال بٌ زٍر با نرا چيزی ناگًان :گفت نجاتش از پس نرد آن ٍ
 نزديکو را بزرگی دلفين ٍلی ،نيافتو را کسی کنو سپاسگزاری ديندى ام نجات از کٌ گرفتو تصهيو کٌ

 .نی جًيد آب در شادنانی با کٌ ديدم

 .خداٍندند از بزرگ نعهتی نايی يا ٍ دريا بی گهان             :نادر
 :است فرنَدى خداٍند فرستادۀ

  :است عبادت چيز سٌ بٌ کردن نگاى
 

 قرآن، بٌ کردن نگاى
 

 نادرۀ، ٍ پدر چًرۀ بٌ کردن نگاى ٍ
 

 .دريا بٌ کردن نگاى ٍ



 

ٌ يايش كٌ است پسانداري حيَانات از دلفين  .نی ديد شير را پچ

 
 .نی کند ایفا را نًهی نقش صلح ٍ جنگ در نايی کَسٌ

 
 .است دلفین شنَایی برابر دى انسان شنَایی

 
 .است دریايا در انسان دٍست نايی کَسٌ

 
 .است دلفین يا دشهن نايی کَسٌ

 
 .دارند تیزی دناغ دلفین يا

 

 

 

 

 

 

خبر ٍ نرفَع 
 بٌ تنَین رفع

نبتدا ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

نفعَل ٍ  نفعَل ٍ نبنی
 ننصَب بٌ فتحٌ

نبتدا ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

جار ٍ نجرٍر، 
 (نبنی)خبر 

 .است نتحد نلل سازنان در رسهی زبان يای از عربي

 
 .است بندگانش برای آنان سَدنندترین اٍ نزد خداٍند بندگان نحبَب ترین

 
 .دیدم قیانت نانند را رٍزگار تَ فراق از نن راستی بٌ

 
 .است نیَى بدٍن درخت نانند عهل بدٍن عالو

 
 .کرد تقسیو نصف دٍ بٌ را نزرعٌ سعید

 
 .يستند نسلهانان از جًان ساکنان از چًارم یک

 

 

 

 

 

 



 

 .پرٍردگارا نرا بر پا دارندۀ نهاز قرار دى
 
 

 .خدایا نرا با آنچٌ کٌ بٌ نن آنَختی سَد برسان ٍ  نرا بٌ علهی رينهَن ساز کٌ نرا سَدنند افتد

 
 .يهانا خداٍند نرا بٌ ندارا کردن با نردم دستَر داد، يهان گَنٌ کٌ نرا بٌ برپاداری ٍاجبات دستَر داد

 
 
 
 

 .خدایا نرا شاکر ٍ صبَر قرار دى ٍ نرا در چشو خَد کَچک ٍ در چشهان نردم بزرگ قرار دى
 

 آنًا بٌ نن احترام نی گذارند                نصیحت کنیدنرا                   
  

 آن يا نرا نجات دادند             اٍ بٌ نن يشدار داد                     
 
 بٌ نن نانی بدى           تَ نرا نحافظت نی کنی                    



 

 گردشگر
 
 
 
 

 ٍ اتاق يا کردن تهیز نسؤٍل ببخشید،
 کیست؟ آنًا از نراقبت

 
 

 .دارند کهبَديایی ٍ نیستند تهیز اتاق يا

 (ندیر داخلی خدنات يتلبا )گفت ٍ گَيا 

 پذیرش نسئَل
 
 
 
 

 .است يتل اتاق يای خدنات داخلی ندیر دنشقی آقای
 چیست؟ نشکل

 
 
 .گرفت خَايو تهاس داخلی ندیر با کن؛ استراحت لطفا   نی خَايو، عذر تَ از

 .نی آیند( حفاظت)نسئَل پذیرش با ندیر داخلی تهاس نی گیرد ٍ ندیر داخلی با نًندس تعهیرات 

 يتل خدنات داخلی ندیر
 
 
 
 

 !چیست؟ نشکل نن، دٍست
 
 
 
 
 

 آند، خَايند نظافت چی يا
 چیست؟ دیگر نشکالت ٍ
 
 
 
 
 .نی کنیو عذرخَايی شها از

ٌ چیز  کرد؛ خَايیو تعهیر سرعت بٌ را يه
 .چشهو رٍی بر

 گردشگر
 
 
 
 

 .دارند کهبَديایی ٍ نیست، تهیز دٍستانو ٍ نن اتاق
 
 
 
 
 
 
 است، شکستٌ تخت یک اٍل اتاق در
 .نهی کند کار کَلر سَم اتاق در ٍ است کو نالفٌ دٍم اتاق در ٍ
 
 
 
 

 .بی بال چشهت



 

 .پدرم برای خَاير کَچکو دستبنديایی از جنس طال خرید

 .بٌ يفتهین سال از عهر رسیدیو: دانش آنَزان گفتند

 .ير دانش آنَزی نقش خَد را با نًارت کانلی بازی نی کند

 .باد شدیدی ٍزید ٍ جریانی در آب اقیانَس بَجَد آند

 .تَ را بٌ خَاندن کتابی دربارۀ راى يای تقَیت حافظٌ سفارش نی کنو زیرا تَ بسیار فرانَش کار يستی

 .نا یک يو کالسی بسیار بايَ داریو کٌ از کالس اٍل بٌ کالس سَم جًش کرد

 .ينگانی کٌ جریان برق در شب قطع نی شَد يهٌ جا در تاریکی فرٍ نی رٍد

 .است کٌ باالی کَى يای برفی زندگی نی کند( آبزی)طاٍٍس از پرندگان آبی

ٌ ای بسیار کَچک است کٌ اندکی از دانش يا را جهع نی کند  .دانشنانٌ، ٍاژى نان

 .بینی عضَ تنفس ٍ بَیایی است

 .خفاش پرندى ای از پستانداران است

 جریان/ حافظٌ  / دستبنديا / شبانٌ حرکت داد / رسیدیو   /  پرید  /  نقش /   بینی يا   

رَ  ٍّ  َأسا

 بََلٓغنا

 بََعَخ 

رَ  ٍٓ  َد

 َتْیارِ 

 

 

 

 

 

رةّ   الْذاّک

 َقَفزَ 

رَسلَ   َأ

ّحَک  بََکی  َض

 َفجَأة   بَغَتة  

 أکَحر َأَقلْ 

وَ   َسَترَ  َکَت

وَ  َدَفعَ  َظالم َضَء  اّسَتَل

 ّکبار َصغار ساّحل شاّطی

َب  بَُعدَ   َقُر
 بزرگ يا/ ساحل                   کَچک يا  / پَشاند           ساحل  / ناگًان           پنًان کرد /    فرستاد             ناگًان      /  فرستاد  

 نزدیک شد/ دریافت کرد        دٍر شد / تاریکی                  پرداخت/  بیشتر                نَر    /    خندید              کهتر    /  گریٌ کرد  



 

 نشناختو

 
 

 بجنگید

 
 جشن خَايیو گرفت

 راينهایی نی شَید

 
 

 خَايند رسید

 
 پختٌ نهی شَد

 شیر نی ديی

 
 

 تصهیو نهی گیرید

 
 نپرید، جًش نکرد

 نجًز نی کردند

 
 

 چنگ زنید

 
 جدایی نینداز

 .يستند درستکاران از آنًا يهانا کردیو، ٍارد خَیش رحهت در را آنان ٍ

 

ٌ ات بندگان شهار در خَد رحهت با نرا ٍ  .درآٍر شایست

 

 .کن یاری کافران برابر در را نا ٍ

 

 .است بًتر اٍ (جرٍت)طالی از انسان ادب

 

 .است قلب نَر آن کٌ زیرا خداٍند یاد ذکر است ٍاجب تَ بر

 (ـّ )کسرى 

 (ـّ )کسرى  (ـّ )کسرى 

 (ـّ )کسرى 

 (ـّ )کسرى 

 (ـّ )کسرى 

 (یا)ین

 از نن بپرسید

 بٌ نن رحو کنید

 نرا نی شناسید

 بٌ نن نعرفی کن نرا حیران نکنید

 بٌ نن داد

 نرا پیادى کن

 نرا یاری نی کند



 

 ر ا  غ ص

 ک ل ذ ک

 ة د ا ح

 ٍ       ت ی ز

 ا        ی        ع ر

 ن        ق       ذ       م

 ر  س       ٍ        ا

 ح       م        ی       م

 ث       ل        ٍ       ج

 ط       ی        ٍ       ر

 ُا         ٍ       ص      ل 

 ُا         م        ط       ر 

 ة         ر ظ        ا         ى        

 ٍ         ا ص      ف       ر     

 ن         ا س      م        ی     

 ة        ر  ک   ا  ذ

 ن       ی ٍ       ب      ل

 غ       ن ل       ب      ی

 ت       م ی       ن      غ

 ی ک ب

 ٍ ف ع

 ر ٍ د

 ع م س

َنان َِم َعَلیَک : َالَديُر یَ َٓم َلَک ٍَ یَ  .رٍزگار دٍ رٍز است یک رٍز بٌ سَد تَ ٍ رٍزی بٌ ضرر تَ .یَ



 .یاد خدا شفای دل   ياست
 

 .آفت دانش، فرانَشی است
 

 .قطع کنندى پیَند با بستگان ٍارد بًشت نهی شَد
 

 .يهنشین نیکَکار از تنًایی بًتر است
 

 .تنًایی بًتر از يهنشین بد است
 

 .زبان نقصر، کَتاى است

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: ّذٓکرُ 
 نرفَع بٌ ضهٌخبر ٍ  :ّشفاءُ 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: آَفةُ 
 نرفَع بٌ ضهٌخبر ٍ  :الِنسيانُ 

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: قاَطعُ 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الَٓجليُس 
ٓحَدةّ  ََ  جار ٍ نجرٍر :ّنن الٓ

 خبر ٍ نرفَع بٌ تنَين رفع: َخيرِ 

 نضاف اليٌ ٍ نجرٍر بٌ كسرى: الُٓهَقِصرّ 

 .خداٍند كعبٌ، بیت الحرام را نایۀ استَاری نردم قرار داد
 
 

 .کافر نی گَید ای کاش نن خاک بَدم
 
 

 .يهنشینی با دانشهندان، عبادت است
 
 

 .سؤال خَب نصف علو است
 
 

 .دانشهند بدٍن عهل نانند درخت بدٍن نیَى است
 
 

 
صدقٌ جاری  یا نداٍم، یا علهی کٌ : ينگانی کٌ انسان نی نیرد عهل ٍ کار اٍ قطع نی شَد جز سٌ چیز

 .از آن سَد بردى نی ّشَد یا فرزند صالحی کٌ برایش دعا نی کند

 نضاف اليٌ ٍ نجرٍر بٌ كسرى: اللُ 
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ: الَٓکعَبةَ 

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الٓکاّفرُ 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: ُنجاَلَسةُ 
 خبر ٍ نرفَع بٌ تنَین رفع: ّعباَدةُ 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: ُحٓسنُ 
 خبر ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: ّنصُف 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: َالٓعالّوُ 
 (نبنی)جارٍ نجرٍر، خبر : َکالَشَجرّ 

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: اإلنسانُ 
 بٌ ضهٌفاعل ٍ نرفَع : َعَهلُ 



https://digikonkur.com/
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