
0 

0 

e 
0 

https://medabook.com/
tel:+982128425210


در این بخش درک مطلب ها در 
سه سطح )از آسان به دشوار( قرار 
داده شده اند که تکرار و تمرین 
آنها به تدریج مهارت و سرعت 
شما را در پاسخ گویی به سؤاالت 

درک مطلب باال می برند.

در این بخش لغات مورد نیاز متن و 
آورده شده اند.اگر  تست ها  لغات  نیز 
ابتدا  است،  قوی  شما  واژگانی  دایرۀ 
بدون این قسمت سعی کنیدبه سؤال ها

پاسخ دهید و آن را با دست یا  تّکه ای 
صورت  این  غیر  در  بپوشانید  کاغذ 
و  بگیرید  کمک  بخش  این  از  حتماً 
از  می روید  پیش  چه  هر  کنید  سعی 

این بخش کمتر استفاده کنید.  

در بخش پاسخ نامه که بعد از هر درک 
مقّطع  صورت  به  متن  آمده،  مطلب 
ترجمۀ دقیق شده است. اّولین قدم در 
سؤاالت  به  پاسخ گویی  مهارت  کسب 

درک مطلب ترجمۀ صحیح است.

با خواندن متن  مطالب و موضوعاتی که 
قسمت  این  در  هستند  استنباط  قابل 
آورده شده اند. با خواندن این قسمت یاد 
می گیرید هنگام خواندن متن باید از همان 

ابتدا به چه مواردی دقّت می کردید.

صورت سؤاالت و گزینه  ها در این بخش 
ترجمه   و گزینۀ درست معرفی شده است. 

در این بخش، علّت انتخاب 
گزینۀ درست به طور کامل 

تشریح شده است.
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  1     لماذا ال تقدر الحشرُة الخالَص من بعض النباتات؟

2  ما هو العجیُب في الطبیعة؟ هو أن نَری ...
 

 

3 عّین العبارة التي فیها خبر عجیب: 

4 عّین العنوان األنسب للنّص:

 
 

1 الحشرَة تصید النبات!

2 الحشرَة تأتي نحو النبات!

کله! 3 الحیواَن یصید النبات و یأ

4 النبات هو الصّیاد و الحشرة صیده!

1 قتل النباُت حشرًة جمیلًة.

کلت الحشرُة نباتاً جمیالً. 2 أ

ت حشرة جمیلة من ید صّیادها. 3 فَرَّ

4 لبعض النباتات رائحة عطرة تجذب اإلنسان.

1 هدایة اهلل

2 النباُت الصّیاد

3 َصید الحشرات

4 النباتات العطرة

کل النبات. 1 أل نّها ترید أن تأ

2 إّن النبات ینشر رائحة عطرة.

3 بسبب وجود ماّدة لزجة علی أوراقها.

4 ألّن الحشرة ال تُحّب أن تطیر مّرة ثانیة.

کل النباتات، و لیس هذا أمراً  إّن بعض الحیوانات تعیش بأ
غریباً، و لکّن الغریب أّن بعض النباتات تأکل الحیوانات!! 
کثر من 500 نوع من النباتات التي تأکل الحشرات!  هناك أ
تل ك النباتات تنمو غالباً في األراضي غیر الزراعّیة، فتحتاج 
إلی کمّیة من النتروجین، و لقد هَداها اهلل إلی رفع حاجتها 
بصید الحشرات! لهذه النباتات أوراق )ج ورق( علیها ماّدة 
لزجة و لها غالباً رائحة عطرة، فحین تأتي الحشرُة تَسقُط 

علی هذه الماّدة و ال تقدر الخالص منها، فیصیدها النبات!

لغاتمتن

خوردنأْکل

عجیب، شگفتَغریب

رشد می کنندتَنمو
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بعض النباتات     تأکل الحیوانات!!          هناك         أکثر من 500 نوع      من النباتات التي     تأکل الحشرات!     
برخی گیاهان      حیوانات را می خورند!!    وجود دارند     بیش از 500 نوع          از گیاهانی که            حشرات را می خورند!

تل ك النباتات             تنمو غالباً            في األراضي غیر الزراعّیة،             فتحتاج إلی کمّیة من النتروجین،   
آن گیاهان            رشد می کنند غالباً         در زمین های غیر زراعی،               و به مقداری نیتروژن احتیاج دارند،    

و لقد َهداها اهلل                              إلی َرفع حاجتها          بصید الحشرات!           لهذه النباتات أوراق    
و خداوند آن ها را هدایت کرده است     به رفع نیازشان          با شکار کردن حشرات!      این گیاهان برگ هایی دارند   

علیها ماّدة لزجة                                             و لها غالباً رائحة عطرة،        فحین تأتي الحشرةُ    
]که[ روی آن ها  ماّده ای چسبناک وجود دارد       و غالباً خوش عطر است،        پس هنگامی که حشره می آید     

تَسقُط علی هذه الماّدة         و ال تقدر الخالَص منها،              فیصیدها النبات! 
روی این ماّده می افتد            و نمی تواند از آن خالص شود،         پس گیاه، آن را شکار می کند! 

إّن بعض الحیوانات             تعیش بأْکل النباتات،                     و لیس هذا أمراً غریباً،          و لکّن الغریب أّن     
همانا برخی حیوانات       با خوردن گیاهان زندگی می کنند،    و این، امرِ عجیبی نیست،     ولی عجیب این است که    

بعضی گیاهان، حیوانات را می خورند و این، امر عجیبی است.
بیش از 500 نوع گیاه حشره خوار وجود دارد و غالباً در زمین های غیر زراعی، رشد می کنند.

خداوند، رفع نیاز غذایی آن ها را در شکار حشرات قرار داده است.
گیاهان حشره خوار، برگ هایی چسبنده و عطری دل انگیز دارند که باعث جذب و چسبیدن حشره به 

گیاه شده و نهایتاً حشره، صید می شود.
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3 لماذا        ال تقدر الحشرةُ الخالَص          من بعض النباتات؟1
چرا         حشره نمی تواند خالص شود    از برخی گیاهان؟

أل  نّها ترید         أن تأکل النبات.  1
زیرا می خواهد       گیاه را بخورد.

إّن النباَت     ینشر رائحةً عطرة.
کند. همانا  گیاه      بویی خوش می پرا 2

بسبب وجود      ماّدة لزجة           علی أوراقها. 3
به دلیل وجود      ماّده ای چسبناک    بر روی برگ هایش.

ألّن الحشرة    ال تُحّب أن تطیر         مّرة ثانیةً.
زیرا حشره       دوست ندارد پرواز کند     ]برای[ بار دوم. 4

ماّدۀ  روی برگ های درختاِن حشره خوار،  در متن گفته شده است که » دقیقاً 

توضيح
کی وجود دارد که حشره بر روی آن می افتد و نمی تواند از آن خالص شود.«  چسبنا

پس گزینۀ )3( صحیح است.

4 ما هو العجیُب في الطبیعة؟              هو أن َنری ...:     2
چه چیزی در طبیعت عجیب است؟    این است که ببینیم ...

الحشرَة تصیُد النبات! حشره، گیاه را شکار می کند!1
الحشرَة تأتي نحو النبات!
حشره می آید به سوی گیاه! 2

کله!     الحیواَن یصید النبات            و یأ
حیوان، گیاه را شکار می کند      و آن را می خورد! 3

النبات هو الصّیاد        و الحشرة صیده! گیاه، شکارچی است     و حشره، شکارِ آن است!4

طبیعتاً »آمدن حشره به سوی گیاه و شکار گیاه و خوردن گیاه« چیز عجیبی نیست، 

توضيح
چون همیشه می توانیم آن ها را در طبیعت مشاهده کنیم. اّما »شکار حشره توّسط گیاه« 
چیز عجیبی است که در طبیعت، خیلی کم اّتفاق می افتد. پس گزینۀ )4( صحیح است.
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سه سطح )از آسان به دشوار( قرار 
داده شده اند که تکرار و تمرین 
آنها به تدریج مهارت و سرعت 
شما را در پاسخ گویی به سؤاالت 
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ابتدا  است،  قوی  شما  واژگانی  دایرۀ 
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این بخش کمتر استفاده کنید.  

در بخش پاسخ نامه که بعد از هر درک 
مقّطع  صورت  به  متن  آمده،  مطلب 
ترجمۀ دقیق شده است. اّولین قدم در 
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بعض النباتات     تأکل الحیوانات!!          هناك         أکثر من 500 نوع      من النباتات التي     تأکل الحشرات!     
برخی گیاهان      حیوانات را می خورند!!    وجود دارند     بیش از 500 نوع          از گیاهانی که            حشرات را می خورند!

تل ك النباتات             تنمو غالباً            في األراضي غیر الزراعّیة،             فتحتاج إلی کمّیة من النتروجین،   
آن گیاهان            رشد می کنند غالباً         در زمین های غیر زراعی،               و به مقداری نیتروژن احتیاج دارند،    

و لقد َهداها اهلل                              إلی َرفع حاجتها          بصید الحشرات!           لهذه النباتات أوراق    
و خداوند آن ها را هدایت کرده است     به رفع نیازشان          با شکار کردن حشرات!      این گیاهان برگ هایی دارند   

علیها ماّدة لزجة                                             و لها غالباً رائحة عطرة،        فحین تأتي الحشرةُ    
]که[ روی آن ها  ماّده ای چسبناک وجود دارد       و غالباً خوش عطر است،        پس هنگامی که حشره می آید     

تَسقُط علی هذه الماّدة         و ال تقدر الخالَص منها،              فیصیدها النبات! 
روی این ماّده می افتد            و نمی تواند از آن خالص شود،         پس گیاه، آن را شکار می کند! 

إّن بعض الحیوانات             تعیش بأْکل النباتات،                     و لیس هذا أمراً غریباً،          و لکّن الغریب أّن     
همانا برخی حیوانات       با خوردن گیاهان زندگی می کنند،    و این، امرِ عجیبی نیست،     ولی عجیب این است که    

بعضی گیاهان، حیوانات را می خورند و این، امر عجیبی است.
بیش از 500 نوع گیاه حشره خوار وجود دارد و غالباً در زمین های غیر زراعی، رشد می کنند.

خداوند، رفع نیاز غذایی آن ها را در شکار حشرات قرار داده است.
گیاهان حشره خوار، برگ هایی چسبنده و عطری دل انگیز دارند که باعث جذب و چسبیدن حشره به 

گیاه شده و نهایتاً حشره، صید می شود.
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3 لماذا        ال تقدر الحشرةُ الخالَص          من بعض النباتات؟1
چرا         حشره نمی تواند خالص شود    از برخی گیاهان؟

أل  نّها ترید         أن تأکل النبات.  1
زیرا می خواهد       گیاه را بخورد.

إّن النباَت     ینشر رائحةً عطرة.
کند. همانا  گیاه      بویی خوش می پرا 2

بسبب وجود      ماّدة لزجة           علی أوراقها. 3
به دلیل وجود      ماّده ای چسبناک    بر روی برگ هایش.

ألّن الحشرة    ال تُحّب أن تطیر         مّرة ثانیةً.
زیرا حشره       دوست ندارد پرواز کند     ]برای[ بار دوم. 4

ماّدۀ  روی برگ های درختاِن حشره خوار،  در متن گفته شده است که » دقیقاً 

توضيح
کی وجود دارد که حشره بر روی آن می افتد و نمی تواند از آن خالص شود.«  چسبنا

پس گزینۀ )3( صحیح است.

4 ما هو العجیُب في الطبیعة؟              هو أن َنری ...:     2
چه چیزی در طبیعت عجیب است؟    این است که ببینیم ...

الحشرَة تصیُد النبات! حشره، گیاه را شکار می کند!1
الحشرَة تأتي نحو النبات!
حشره می آید به سوی گیاه! 2

کله!     الحیواَن یصید النبات            و یأ
حیوان، گیاه را شکار می کند      و آن را می خورد! 3

النبات هو الصّیاد        و الحشرة صیده! گیاه، شکارچی است     و حشره، شکارِ آن است!4

طبیعتاً »آمدن حشره به سوی گیاه و شکار گیاه و خوردن گیاه« چیز عجیبی نیست، 

توضيح
چون همیشه می توانیم آن ها را در طبیعت مشاهده کنیم. اّما »شکار حشره توّسط گیاه« 
چیز عجیبی است که در طبیعت، خیلی کم اّتفاق می افتد. پس گزینۀ )4( صحیح است.
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  1     لماذا ال تقدر الحشرُة الخالَص من بعض النباتات؟

2  ما هو العجیُب في الطبیعة؟ هو أن نَری ...
 

 

3 عّین العبارة التي فیها خبر عجیب: 

4 عّین العنوان األنسب للنّص:

 
 

1 الحشرَة تصید النبات!

2 الحشرَة تأتي نحو النبات!

کله! 3 الحیواَن یصید النبات و یأ

4 النبات هو الصّیاد و الحشرة صیده!

1 قتل النباُت حشرًة جمیلًة.

کلت الحشرُة نباتاً جمیالً. 2 أ

ت حشرة جمیلة من ید صّیادها. 3 فَرَّ

4 لبعض النباتات رائحة عطرة تجذب اإلنسان.

1 هدایة اهلل

2 النباُت الصّیاد

3 َصید الحشرات

4 النباتات العطرة

کل النبات. 1 أل نّها ترید أن تأ

2 إّن النبات ینشر رائحة عطرة.

3 بسبب وجود ماّدة لزجة علی أوراقها.

4 ألّن الحشرة ال تُحّب أن تطیر مّرة ثانیة.

کل النباتات، و لیس هذا أمراً  إّن بعض الحیوانات تعیش بأ
غریباً، و لکّن الغریب أّن بعض النباتات تأکل الحیوانات!! 
کثر من 500 نوع من النباتات التي تأکل الحشرات!  هناك أ
تل ك النباتات تنمو غالباً في األراضي غیر الزراعّیة، فتحتاج 
إلی کمّیة من النتروجین، و لقد هَداها اهلل إلی رفع حاجتها 
بصید الحشرات! لهذه النباتات أوراق )ج ورق( علیها ماّدة 
لزجة و لها غالباً رائحة عطرة، فحین تأتي الحشرُة تَسقُط 

علی هذه الماّدة و ال تقدر الخالص منها، فیصیدها النبات!

لغاتمتن

خوردنأْکل

عجیب، شگفتَغریب

رشد می کنندتَنمو

مقدارکمّیة

نیتروژنالنتروجین

هدایت کرده استَهدا )َهدی(

برگ هاأوراق

ماّده ای چسبناکماّدة لزجة

معّطرعطرة

می آیدتأتي

می افتدتَسقط

نمی تواندال تقدر

رهاییالخالص

آن را شکار می کندیصیدها

لغاتتستها

می خواهدتُرید

می پراکندَینشر

که پرواز کندأن تَطیر

به طرف، به سمتَنحو

فرار کردَفرَّت

مناسب تریناألنسب

1

8
3

رج
خا

گیاه حشره خوار  درک مطلب 1 

فواید خرما  درک مطلب 2 

عسل درک مطلب 3 

ماه  درک مطلب 4 

C تأثیر متقابل پنی سیلین و ویتامین درک مطلب 5 

لوبیا درک مطلب 6 

سالمتی قلب درک مطلب 7 

مناظرۀ باد و خورشید درک مطلب 8 

قارچ درک مطلب 9 

پروانه درک مطلب 10 

فیل درک مطلب 11 

زّرافه درک مطلب 12 

کات موجودات زنده اشترا درک مطلب 13 

گرگ درک مطلب 14 

زندگی گرگ ها درک مطلب 15 

کار و ویژگی های آن درک مطلب 16 

نتیجۀ کارها درک مطلب 17 

عزم و پایداری )1( درک مطلب 18 

عزم و پایداری )2(  درک مطلب 19 

مالیمت در معاشرت درک مطلب 20 
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بعض النباتات     تأکل الحیوانات!!          هناك         أکثر من 500 نوع      من النباتات التي     تأکل الحشرات!     
برخی گیاهان      حیوانات را می خورند!!    وجود دارند     بیش از 500 نوع          از گیاهانی که            حشرات را می خورند!

تل ك النباتات             تنمو غالباً            في األراضي غیر الزراعّیة،             فتحتاج إلی کمّیة من النتروجین،   
آن گیاهان            رشد می کنند غالباً         در زمین های غیر زراعی،               و به مقداری نیتروژن احتیاج دارند،    

و لقد َهداها اهلل                              إلی َرفع حاجتها          بصید الحشرات!           لهذه النباتات أوراق    
و خداوند آن ها را هدایت کرده است     به رفع نیازشان          با شکار کردن حشرات!      این گیاهان برگ هایی دارند   

علیها ماّدة لزجة                                             و لها غالباً رائحة عطرة،        فحین تأتي الحشرةُ    
]که[ روی آن ها  ماّده ای چسبناک وجود دارد       و غالباً خوش عطر است،        پس هنگامی که حشره می آید     

تَسقُط علی هذه الماّدة         و ال تقدر الخالَص منها،              فیصیدها النبات! 
روی این ماّده می افتد            و نمی تواند از آن خالص شود،         پس گیاه، آن را شکار می کند! 

إّن بعض الحیوانات             تعیش بأْکل النباتات،                     و لیس هذا أمراً غریباً،          و لکّن الغریب أّن     
همانا برخی حیوانات       با خوردن گیاهان زندگی می کنند،    و این، امرِ عجیبی نیست،     ولی عجیب این است که    

بعضی گیاهان، حیوانات را می خورند و این، امر عجیبی است.
بیش از 500 نوع گیاه حشره خوار وجود دارد و غالباً در زمین های غیر زراعی، رشد می کنند.

خداوند، رفع نیاز غذایی آن ها را در شکار حشرات قرار داده است.
گیاهان حشره خوار، برگ هایی چسبنده و عطری دل انگیز دارند که باعث جذب و چسبیدن حشره به 

گیاه شده و نهایتاً حشره، صید می شود.

تن
یم

ها
نی

ست
دان

 1

گیاهحشرهخوار1
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3 لماذا        ال تقدر الحشرةُ الخالَص          من بعض النباتات؟1
چرا         حشره نمی تواند خالص شود    از برخی گیاهان؟

أل  نّها ترید         أن تأکل النبات.  1
زیرا می خواهد       گیاه را بخورد.

إّن النباَت     ینشر رائحةً عطرة.
کند. همانا  گیاه      بویی خوش می پرا 2

بسبب وجود      ماّدة لزجة           علی أوراقها. 3
به دلیل وجود      ماّده ای چسبناک    بر روی برگ هایش.

ألّن الحشرة    ال تُحّب أن تطیر         مّرة ثانیةً.
زیرا حشره       دوست ندارد پرواز کند     ]برای[ بار دوم. 4

ماّدۀ  روی برگ های درختاِن حشره خوار،  در متن گفته شده است که » دقیقاً 

توضيح
کی وجود دارد که حشره بر روی آن می افتد و نمی تواند از آن خالص شود.«  چسبنا

پس گزینۀ )3( صحیح است.

4 ما هو العجیُب في الطبیعة؟              هو أن َنری ...:     2
چه چیزی در طبیعت عجیب است؟    این است که ببینیم ...

الحشرَة تصیُد النبات! حشره، گیاه را شکار می کند!1
الحشرَة تأتي نحو النبات!
حشره می آید به سوی گیاه! 2

کله!     الحیواَن یصید النبات            و یأ
حیوان، گیاه را شکار می کند      و آن را می خورد! 3

النبات هو الصّیاد        و الحشرة صیده! گیاه، شکارچی است     و حشره، شکارِ آن است!4

طبیعتاً »آمدن حشره به سوی گیاه و شکار گیاه و خوردن گیاه« چیز عجیبی نیست، 

توضيح
چون همیشه می توانیم آن ها را در طبیعت مشاهده کنیم. اّما »شکار حشره توّسط گیاه« 
چیز عجیبی است که در طبیعت، خیلی کم اّتفاق می افتد. پس گزینۀ )4( صحیح است.
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1 عّین العبارة اّلتي فیها خبٌر عجیب:     3
مشّخص کن عبارتی را که در آن، خبری عجیب آمده است:

قتل      النباُت     حشرًة جمیلةً. ُکشت     گیاه         حشره ای زیبا را.1

کلت       الحشرُة      نباتاً جمیالً. أ خورد        حشره        گیاهی زیبا را.2

ت       حشرة جمیلة       من ید صّیادها. فَرَّ
فرار کرد    حشره ای زیبا        از دست شکارچی اش. 3

لبعض النباتات       رائحٌة عطرة          تجذب اإلنسان. برخی گیاهان          بویی خوش دارند     ]که[ انسان را جذب می کند.4

با توّجه به متن، عجیب ترین خبر ممکن این است که »گیاه، حشره ای زیبا را کشت« که به 

توضيح
همان مضمون اصلی متن یعنی »گیاهان حشره خوار« برمی گردد. پس گزینۀ )1( صحیح 

است.

2   عّین العنوان األنسب للنّص:4
  مناسب ترین عنوان برای متن را مشّخص کن:

هدایُة اهلل هدایت خدا1
النباُت الصّیاد
گیاِه شکارچی 2

َصید الحشرات شکار حشره ها3
النباتاُت الَعطرة

4  گیاهان معطّر

متن، در مورد گیاهانی صحبت می کند که حشرات را می خورند و مناسب ترین گزینه 
برای عنوان متن همان گزینۀ )2( یعنی »گیاِه شکارچی« است.توضيح

 1
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لغاتمتن

خرماالتمر

مقداری زیادنسبة عظیمة

رشدنُمّو

افزایشزیادة

پزشکاناألطّباء 

می نامند آن رایُسّمونه

چشمالَبَصر

تیز، قوینافذًا

صحرانشینانُسّکان الصحراء

دیدنالرؤیة

توّجه نمی کنیمال َننتبه

اضافه می کندیُضیف

آرامشالسکینة

شیراللبن

لغاتتستها

همانَنفس

پی بردندأدرك

ئ آرام می کندیُهدِّ

تقویت کنندهُمَقوٍّ

مفید، سودمندنافع

مریضان، بیمارانالمرضی 

  1     لماذا ُسّمي التمر بـ »عامل النمّو«؟: أل نّه ...

2  عّین الصحیح:
 

 

3 عّین الخطأ:

4 عّین الجواب الکامل في فوائد التمر: »التمر ...«

 
 

1 في اللبن نفُس فیتامینات التمر.

2 الصحراویّون َسّموا التمر بـ »عامل النمّو«.

3 الفوائد الموجودة في التمر ال تختّص بالعین فقط.

4 أدرك کثیر من الناس الفوائد النفسّیة )الروحّیة( للتمر.

ئ األعصاَب و یقّویها. 1 التمر یُهدِّ

2 العبور من الصحراء یُسّبب تقویَة قّوة البصر.

3 الصحراویّون قَویت عیونُهم بسبب تناُول التمر.

4 اللبن یُکمل التمر من جهة الفیتامینات الالزمة للجسم.

1 ُمقوٍّ لألعصاب.

2 مفید للعین.

3 نافع للجسم و الروح.

4 مفید للمرضی و األطفال.

1 یُعطي السکینة و الوقار لِمن اضطرب.

2 یزید وزَن األطفال و یُخرجهم من الضعف.

3 لذیذ یُسّبب االزدیاد في االشتهاء.

4 یُقّوي قّوة البصر و ال یقّوي جسم اإلنسان.

في التمر فوائد کثیرة، إنّه یَحتوي علی فیتامین »آ« بنسبة 
عظیمة، فهو یساعد علی نُمّو األطفال و زیادة وزنهم، و 
لهذا األطّباء یُسّمونه بـ »عامل النمّو«! یُقّوي التمر البصر 
و یجعله نافذاً قویّاً، فُسّکان الصحراء مشهورون بالرؤیة 
علی مسافات بعیدة. و هناك صفة للتمر ال نَنتبه إلیها 
کثیراً، فهو یُضیف السکینة إلی النفوس المضطربة! و إذا 
اللبن یُصبح غذاء کامالً یحتوي علی  التمر مع  تَناولنا 

الفیتامینات الالزمة للجسم.

2

83
ی

اض
ری
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2

ـِ »عاِمل النمّو«!       علی نُمّو األطفال       و زیادة وزنهم،                و لهذا       األطّباء       یُسّمونه                ب
به رشد کودکان           و افزایش وزن شان،           بنابراین      پزشکان      می نامند آن را           »عامل رشد«!    

یُقّوي التمر الَبصَر                  و یجعله نافذاً قوّیاً،                 فُسّکان الصحراء       مشهورون    
خرما، چشم را قوی می کند      و آن را تیز و قوی می گرداند،      پس صحرا نشینان       مشهورند   

بالرؤیة علی مسافات بعیدة.      و هناك            صفٌة للتمر                    ال َننتبه إلیها کثیراً،
به دیدن مسافت های دور.          و وجود دارد      ویژگی ای برای خرما         ]که[ زیاد به آن توّجه نمی کنیم،

فهو یُضیف                السکینة إلی النفوس المضطربة!                                                            و إذا      
و آن اضافه می کند       آرامش را به اشخاص مضطرب و نگران! )یعنی خرما آرام بخش است.(                و هرگاه    

تَناولنا التمَر مع اللبن        یُصبح غذاءً کامالً            یحتوي علی الفیتامینات الالزمة للجسم.
خرما را با شیر بخوریم       غذای کاملی می شود          که حاوی ویتامین های الزم برای جسم است.

 في التمر    فوائد کثیرة،                              إّنه َیحتوي علی فیتامین »آ« بنسبة عظمیة،           فهو یساعد    
در خرما       فایده های بسیاری وجود دارد،      همانا آن حاوی مقدار زیادی ویتامین »آ« است،     و آن کمک می کند   

فوایـدخرمـا2

خرما، مقدار زیادی، ویتامین »آ« دارد و به رشد اطفال و افزایش وزنشان کمک می کند.
پزشکان به خاطر کمک به رشد اطفال، خرما را »عامل رشد« نامیده اند.

خرما، قّوۀ بینایی را تقویت می کند و به همین دلیل است که صحرا نشینان، قادر به دیدن مسافت های 
دور هستند.

آرامش بخشی به افراد مضطرب، ویژگی دیگری از خرماست که کم تر به آن توّجه می کنیم.
خرما با شیر، غذای کاملی است که ویتامین های الزم را برای بدن دارد.

تن
یم

ها
نی

ست
دان
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2 1
ألّنه ... ُسّمي التمر                   بـ »عامل النمّو«؟      لماذا      

چرا       نامیده شده است خرما        »عامل رشد«؟          زیرا آن ...

یُعطي السکینة و الوقار لمن اضطرب. 1
به کسی که مضطرب و نگران است آرامش و وقار می دهد.

یزیُد وزَن األطفال                  و یُخرجهم من الضعف.
وزن کودکان را زیاد می کند       و آن ها را از ضعف خارج می کند. 2

لذیٌذ           یُسّبب االزدیاد في االشتهاء. لذیذ است      ]و[ باعث افزایش اشتها می شود.3
یُقّوي قّوة البصر                    و ال یقّوي جسم اإلنسان.

نیروی چشم را قوی می کند       و جسم انسان را قوی نمی کند. 4

در متن، گفته شده است که »خرما به رشد کودکان و افزایش وزن آن ها کمک 

توضيح
می کند، به همین دلیل پزشکان، آن را عامل رشد می نامند.« پس گزینۀ )2( 

صحیح است. 

3 2
عّین الصحیح:    

]گزینۀ[ صحیح را مشّخص کن:

في اللبن    نفس فیتامینات التمر. در شیر        همان ویتامین های خرماست.1
الصحراویّون    َسّموا التمر           بـ »عامل النمّو«. صحرانشینان     نامیدند خرما را     »عامل رشد«.2

الفوائد الموجودة في التمر      ال تختّص بالعین فقط.     فایده های موجود در خرما        فقط به چشم اختصاص ندارد.3
 دریافتند      بسیاری از مردم          فایده های روحی خرما را.4 أدرك         کثیٌر من الناس          الفوائد النفسّیه للتمر.

با توّجه به متن، فایده های خرما فقط به چشم اختصاص ندارد، بلکه به رشد 

توضيح
کودکان و افزایش وزن آنان کمک می کند و همچنین آرامش بخش است. پس 

با این توضیحات، گزینۀ )3( صحیح است.
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2 عّین الخطأ:     3
]گزینۀ[ اشتباه را مشّخص کن:

التمر یُهّدئ األعصاَب             و یقّویها. خرما اعصاب را آرام می کند         و آن را تقویت می کند.1

العبور من الصحراء       یُسبِّب تقویة قّوة البصر. عبور از بیابان              سبب تقویت نیروی چشم می شود.2
الصحراویّون      قویت عیونُهم                     بسبب تناُول التمر. صحرانشینان     چشم هایشان قوی شده است    به دلیل خوردن خرما.3

اللبن    یُکمل التمر                 من جهة الفیتامینات الالزمة للجسم. شیر       کامل می کند خرما را      از نظر ویتامین های الزم برای بدن.4

 گزینۀ )2( اشتباه است، به این عّلت که عبور از صحرا باعث تقویت نیروی چشم )بینایی( 

توضيح
نمی شود، بلکه فقط در متن گفته شده است »صحرانشینان به دلیل خوردن خرما 
می توانند مسافت های دور را ببینند« و این بدین معنا نیست که هر کس از صحرا عبور 

کند، چشمش قوی می شود.

3 4
عّین الجواب الکامل في فوائد التمر:                                التمر ...

پاسخ کامل در ]مورد[ فایده های خرما را مشّخص کن:       خرما ...
ُمقوٍّ لألعصاب. تقویت کنندۀ اعصاب است.1

مفیٌد للعین. برای چشم مفید است.2
نافع للجسم و الروح.  برای جسم و روح مفید است. 3

مفیٌد للمرضی و األطفال. برای مریضان و کودکان مفید است.4

 با توّجه به این که گفته است پاسخ کامل را مشّخص کن، گزینۀ )3( را انتخاب می کنیم، 

توضيح

 
زیرا در متن گفته شده است که »خرما هم به رشد کودکان و افزایش وزن آن ها کمک 
می کند و هم قدرت بینایی را افزایش می دهد« پس برای جسم مفید است و نیز گفته 

شده است که »آرام بخش اعصاب است« پس برای روح و روان نیز مفید می باشد.

 2
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  1   عّین الخطأ:
 
  
 
 

العصر  في  الناس  عادات  »من  للفراغ:  الصحیح  عّین    2
الحاضر ............«

 

 
 

3  ما هو غرض النبّي )ص( من کالمه: علیکم ...؟

4  ِصف لنا العسل؟ العسل ...

1 کان القدماء یستخدمون العسل لحفظ اللحم.

2 أخیراً أدرك األطّباء الفوائد الطبّیة في العسل.

3 في العسل مواّد تمنع من فساد بعض األطعمة.

4 الّذین ال یُحّبون تناوَل العسل یَخسرون فوائده.

1 حفظ األطعمة بإدخال العسل فیها.

2 استعمال العسل بعد عام من تولیده.

3 أنّهم یجعلون إناء من العسل في قبور الَموتی.

4 االستفادة من العسل لشفاء بعض األمراض.

کم استفیدوا من العسل و القرآن. 1 إلحیاء موتا

2 العسل و القرآن یشفیان مرَضیِن من األمراض.

3 العسل عالج لألمراض الجسدیّة، و القرآن لألمراض الروحّیة.

4 العسل لذیذ في الطعم کما أّن القرآن لذیذ في القراءة 

و المعنی.

2 ُمحیي الموتی. 1 هبة إلهّیة. 

4 ألّذ عطّیة. 3 ُمحافظ اللحوم. 

8
3

ان
زب

إّن عسل النحل عطّیة إلهّیة إلی العباد! فهو طعام و شراب 
و دواء في آن واحد!  األقدمون أدرکوا قبلنا فوائد العسل 
و استخدموه کغذاء و دواء. إنّهم کانوا یحفظون اللحوم 
بالعسل لَتبقی صالحة لمّدة طویلة! و قد کان في أحد ُقبور 
المصریّین القدماء إناٌء )ظرف( مملوٌء عسالً من القرون 
 الماضیة لم یُغّیر طعُمه و ال رائحُته! قال النبّي )ص(: 

علیکم بالشفاءین: العسل و القرآن!

لغاتمتن3
زنبور عسلالنحل

هدیهعطّیة

دارودواء

در آِن واحدفي آٍن واحد

پیشینیاناألقدمون

پی بردندأدرکوا

به کار گرفتند استخدموه
آن را

گوشت هااللحوم 

سالمصالحة

ظرفإناء
ُپرَمملوء
تغییر نکرده بودلم یُغّیر
بر شما بادعلیکم
دو شفاشفاء ین

لغاتتستها

به تازگیأخیرًا

غذاهااألطعمة

داخل کردنإدخال

مردگانالَموتی

زنده کردنإحیاء

بخشش، هدیههبة

 زنده کنندهُمحیي

لذیذترینألّذ
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عسل، یک موهبت و هدیۀ خداوندی به بندگان است که در آِن واحد، هم خوردنی، هم نوشیدنی و 
هم داروست.

پیشینیان، فواید عسل را درک کرده بودند و از آن به عنوان غذا و دارو استفاده می کردند.
پیشینیان، برای حفظ و سالم ماندن گوشت به مّدت طوالنی، از عسل، کمک می گرفتند.

مصری ها، طبق اعتقاد خود، در قبر خود، غذا نگه می داشتند. ]ظرف پر از عسل به صورت سالم از 
قرن های گذشته، در قبر مصری ها، یافت شده است.[

پیامبر )ص( می گوید: دو شفا را به شما توصیه می کنم: قرآن و عسل

تن
یم

ها
نی

ست
دان

األقدمون      أدرکوا قبلنا                 فوائد العسل             و استخدموه کغذاء و دواء.                   
پیشینیان     پیش از ما دریافتند     فایده های عسل را      و آن را چون غذا و دارویی به کار گرفتند.      

إّنهم کانوا یحفظون                     اللحوم بالعسل           لتَبقی صالحًة لمّدة طویلة!  
همانا آنان محافظت می کردند     از گوشت ها با عسل     تا برای مّدتی طوالنی سالم باقی بماند!     

و قد کان في أحد قُبور      المصریّین القدماء         إناءٌ مملوءٌ عسالً      من القرون الماضیة       
و بود در یکی از قبرهای      مصری های قدیم           ظرفی پر از عسل       از قرن های گذشته     

قال النبّي )ص(:    لم یُغّیر                طعُمه و ال رائحتُه!  
 ]که[ تغییر نکرده بود       مّزه و بوی آن!        پیامبر )ص( فرمود:  

فهو طعام و شراب و دواء في آن واحد!      إلی العباد!   عطّیة إلهّیة   إّن عسل النحل  

 3

و آن در آِن واحد، یک غذا و نوشیدنی و دارو است!      به بندگان!  هدیه ای الهی است  همانا عسِل زنبور 

عسل3

َعلیکم بالشفاءَین:                          العسل و القرآن!
بر شما باد ]روی آوردن[ به دو شفا:             عسل و قرآن!
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2 عّین الخطأ:1
]گزینۀ[ اشتباه را مشّخص کن:

کان القدماء یَستخدمون       العسَل     لحفظ اللحم. پیشینیان به کار می گرفتند    عسل را    برای حفظ گوشت.1
أخیراً       أدرك األطّباُء         الفوائد الطبّیة في العسل. به تازگی    پزشکان دریافتند    فایده های پزشکی عسل را.2
في العسل مواّد            تمنع من فساد بعض األطعمة. در عسل مواّدی است     ]که[ مانع فاسد شدن برخی غذاها می شود.3

الّذین ال یُحّبون تناوَل العسل               یَخسرون فوائده. کسانی که خوردن عسل را دوست ندارند    فایده هایش را از دست می دهند.4

در متن، گفته شده است که »پیشینیان، قبل از ما به فایده های عسل پی برده 
بودند و آن را به عنوان غذا و دارو استفاده می کردند.« پس گزینۀ )2( اشتباه است. توضيح

4 عّین الصحیح للفراغ:  ]گزینۀ[ صحیح را برای جای خالی مشّخص کن:2
 »من عادات الناس في العصر الحاضر .......«  » از عادت های مردم در عصر حاضر ......... است«

حفظ األطعمة                 بإدخال العسل فیها. محافظت کردن از غذاها      با داخل کردن عسل در آن ها.1

استعماُل العسل      بَعَد عام من تولیده. استفاده از عسل       یک سال پس از تولیدش.2

أنّهم                   یجعلون          إناًء من العسل     في قبور الَموتی.   این است که آنان    قرار می دهند     ظرفی از عسل       در قبرهای مردگان.3

االستفادُة من العسل       لشفاء بعض األمراض. استفاده از عسل              برای شفای برخی بیماری ها.4

همان طور که در متن آمده است، عسل در آِن واحد هم غذاست، هم نوشیدنی و 

توضيح
هم دارو؛ پس طبیعی است که در عصر حاضر نیز انسان ها از آن در شفای برخی 

بیماران استفاده کنند. پس گزینۀ )4( صحیح است.
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3 ما هو غرض النبّي )ص( من کالمه: »علیکم ...«؟3
هدف پیامبر )ص( از سخنش: » بر شما باد ... « چیست؟

 3

کم                   استفیدوا من العسل و القرآن. إلحیاء موتا برای زنده کردن مردگانتان      از عسل و قرآن استفاده کنید.1

العسل و القرآن یشفیان      َمرَضین من األمراض. عسل و قرآن شفا می دهند    دو بیماری از بیماری ها را.2

العسل عالٌج لألمراض الَجسدیّة                  و القرآن لألمراض الروحّیة. عسل، درمانی برای بیماری های جسمی است    و قرآن، ]درمانی[ برای بیماری های روحی.3

العسل لذیٌذ في الطعم             کما أّن القرآن          لذیٌذ في القراءة و المعنی. عسل در طعم و مّزه لذیذ است    همان طور که قرآن     در خواندن و معنا لذیذ است.4
با توّجه به این سخن پیامبر )ص( »شفای انسان ها در دو چیز است: عسل و قرآن«؛ عسل 

توضيح
به خاطر فایده های فراوانش برای بیماری های جسمی مفید است و قرآن برای بیماری های 

روحی مناسب می باشد. پس گزینۀ )3( صحیح است.

1   ِصف لنا العسل:                    العسل ... 4
  عسل را برای ما توصیف کن:    عسل ...

هبٌة إلهّیة. هدیه ای الهی است. 1

ُمحیي الموتی. زنده کنندۀ مردگان است.2

ُمحافظ اللحوم. محافظت کننده از گوشت هاست.3

ألّذ عطّیة. لذیذترین هدیه است.4

همان طور که در ابتدای متن گفته شده است »عسل، هدیه ای الهی است.« پس گزینۀ 
)1( صحیح می باشد. گزینۀ )4( نیز دور از ذهن نیست ولی گزینۀ )1( صحیح تر است.توضيح
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