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الدرس االوّل :مُراجعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ وَ الثّامِنِ
أَهْالً وَ سَهْالً
خوش آمدید
یَبْتَدِئُ الْعامُ الدِّراسیُّ الْجَدیدُ .یَذْهَبُ الطُّالّبُ وَ الطّالِباتُ إِلَی الْمَدرَسَةِ بِفَرَحٍ؛ هُمْ یَحْمِلونَ حَقائِبَهُم؛
سال تحصیلی جدید آغاز می شود .دانش آموزان پسر و دختر باخوشحالی به مدرسه می روند،
آنها کیف هایشان را برمی دارند(حمل می کنند)؛
الشَّوارِعُ مَمْلوءَةٌ بِالْبَنینَ وَ الْبَناتِ .یَبْتَدِئُ فَصْلُ الدِّراسَةِ وَ الْقِراءَةِ وَ الْکِتابَةِ وَ فَصلُ الصَّداقَةِ بَینَ
التَّالمیذِ.
خیابان ها پر از پسران و دختران است .فصل درس و خواندن و نوشتن و فصل دوستی میان
دانشآموزان آغاز می شود.
﴿ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ ﴾
به نام خداوند بخشندة مهربان
أَبْدَأُ بِاسْمِ اهللِ کَالمی

أَذْکُرُ رَبّی عِنْدَ قیامی

با نام خدا سخنم را آغاز می کنم پروردگارم را هنگام برخاستنم یاد می کنم
أَبْدَأُ بِاسْمِ اهللِ دُروسی

أَذْکُرُ رَبّی عِنْدَ جُلوسی

با نام خدادرس هایم را آغاز می کنم پروردگارم را هنگام نشستنم یاد می کنم.
أَقْرَأُ بِاسْمِ اهللِ کِتابی

أَسْأَلُ رَبّی حَلَّ صِعابی

کتابم را با نام خدامی خوانم ازپروردگارم،حلّ سختی هایم رادرخواست می کنم.
مَکْتَبُنا نورٌ وَ حَیاةُ

فیهِ دُعاءٌ ،فیهِ صَالةُ

مکتبِ ما روشنایی و زندگی است .در آن دعاست ،در آن نماز است.
فیهِ عُلومٌ ،فیهِ کَمالُ

فیهِ کُنوزٌ ،فیهِ جَمالُ

در آن دانش هاست در آن کمال هست .در آن گنج هاست درآن زیبایی هست.
یَتَخَرَّجُ مِنهُ الْعُلَماءُ

وَ یُدَرِّسُ فیهِ الْحُکَماءُ
2

دانشمندان از آن فارغ التحصیل می شوند و حکیمان در آن درس می خوانند.
مَرْحَمَةٌ ،کَنْزٌ ،کَدَوائی

ها کُتُبی أَنوارُ سَمائی

هان ،کتاب هایم روشنایی های آسمانم ،مهربانی و گنج و مانند دارویم هستند.
فَاسْمُ إِلهی ،زادَ سُوری

أَبْدَأُ بِاسْمِ اهللِ أُموری

با نام خدا کارهایم را آغاز می کنم .نامِ خدایم ،شادی ام را زیاد کرد

 قواعد:
مروری بر افعال:
 فعل ماضی :فعلی است که انجام شدن کاری را در زمان گذشته بیان می کند ،مثل:
مفرد

مثنی( 2نفر)

مذکر

خَرَجَ(خارج شد)

خرَجا(خارج شدند)

خَرَجوا (خارج شدند)

مؤنث

خرَجَتْ(خارج شد)

خرجتَا(خارج شدند)

خرَجنَ(خارج شد)

مخاطب مذکر

خرجتَ (خارج شدی)

خَرَجتما(خارج شدید)

خرَجتم(خارج شدید)

مؤنث

خرجتِ (خارج شدی)

خرجتُما(خارج شدید)

خرجتَنَّ(خارج شدید)

وحده

خرجتُ (خارج شدم)

غایب

متکلم

جمع (چند نفر)

مع الغیر خرجنا(خارج شدیم)

 فعل مضارع ،فعلی است که انجام شدن کاری را در زمان حال یا آینده بیان می کند:
مفرد

مثنی( 2نفر)

مذکر

یخَرُجُ (خارج میشود)

یخَرُجان(خارج میشوند)

یخَرُجون(خارج میشوند)

غایب

مؤنث

تخَرُجُ (خارج میشود)

تخَرُجان(خارج میشوند)

یخَرُجنَ (خارج میشوند)

مخاطب

مذکر

تخَرُجُ (خارج میشوی)

تخَرُجان(خارج میشوید)

تخَرُجون(خارج میشوید)

مؤنث

تخَرُجین(خارج میشوی)

تخَرُجان(خارج میشوید)

تخَرُجنَ (خارج میشوید)

وحده

أخَرُجُ (خارج میشوم)

مع الغیر

نَخَرُجُ (خارج میشویم)

متکلم

جمع (چند نفر)

3

ضمائر
هُو (او)
هی(او)
هُما(ایشان)
هُم(ایشان)
هُنّ( ایشان)
أنتَ (تو)
أنتِ( تو)
أنتما (شما)
أنتم(شما)
أنتنّ (شما)
أنا (من)
نَحنُ (ما)
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