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 هؼٌی هزي درص طْم ػزثی یبسدُن

ُِزِ  ا ٍِ الظَّْ ِذ ُٰ اْْلَى ًَِصُق ثَؼَض  َّ َّ َُی قُذَرحُ ّللّاِ،  ُُِز الطَّجیَؼِخ رُْثجُِذ َحقیقَخً ّاِحَذحً   .ظَْا

 .کٌین هی تْصیف را ُا پذیذٍ ایي از ًیوی ها اکٌْى ّ است خذاًّذ قذرت آى کَ کٌٌذ هی ثاتت را حقیقت یک طثیعت ُای پذیذٍ

ٌْوْ أَثوبُرُب َػلَی جِ  َّ رَ ٌْجُُذ كی اْلجَزاسیل،  ٍِ اَْلِؼٌَُت اْلجَزاسیلیُّ َشَجَزحٌ رَخزَلُِق َػْي ثبقي أَشجبِر اْلؼبلَِن، رَ َُنِّ ُهْاَصلبِد ُِذ َّ ِهي أَ ْذِػِب، 

ٌَخِ  ب رُْؼطی أَثوبراً طَْل الظَّ َجَزِح أًََِّ  .الشَّ

 هی ایص تٌَ رّی تر ُایص هیٍْ ّ است هتفاّت رّیٌذ هی ترزیل در دًیا درختاى تقیَ تا کَ است، هتفاّت درختی ترزیلی اًگْر

 .دُذ هی هیٍْ سال طْل در کَ است ایي درخت ایي هطخصات تریي هِن ّ رّیٌذ

ِل أَشجبِر اْلؼبلَِن كی کبلیلْرًیب، قَ  َْ َّ قَْذ یَجلُُؾ قطُُزُب رِظَؼخَ َشَجَزحُ الظِّکْیب َشَجَزحٌ ِهْي أَط ِِ ِهزز  ْذ یَجلُُؾ اْررِلبُع ثَؼِضِب أکثََز ِهي ِهئخَ

َّ َخوِض ِهئَِخ َطٌٍَخ رَقزیجبً  َّ یَشیُذ ُػوُزُب َػلٰی ثاَلثَِخ آالٍف   .أَهزبٍر، 

 ۹ تَ آى قطر گاُی ّ رسذ هی هتر صذ از تیص آًِا از ترخی ارتفاع است، کالیفرًیا در جِاى درختاى تلٌذتریي از سکْیا درخت

 .است سال پاًصذ ّ ُسار سَ از تیطتر تقریثا   آى عور ّ ّ رسذ هی هتر

ٌْوْ كی ثَؼِض اْلـبثبِد ااِلْطزِْائیَِّخ، رَجَذأُ َحیبرَِب ثِباِلْلزِلبِف َحَْل ِجذِع َشجَ  َّ ُؿصًِِْب، ثُنَّ رَْخٌُقُِب رَذریجیّ اَلشََّجَزحُ اْلخبًِقَخُ َشَجَزحٌ رَ بً. َزٍح 

ُُزُهشجبى  .یَْجُذ ًٌَْع ِهٌِب كی َجشیَزِح قِشن الَّزی رَقَُغ كی ُهحبكَظَِخ 

 هی آغاز درخت تٌَ دّر تَ پیچیذى تا آى زًذگی ّ کٌذ هی رضذ استْایی ُای جٌگل از ترخی در کَ است درختی کٌٌذٍ خفَ درخت

 .اردد ّجْد دارد قرار ُرهسگاى استاى در کَ قطن جسیرٍ در آى از ًْعی ضْد.

ٍِ اْْلَثوبرِ َشَجَزحُ اْلُخجِش َشَجَزحٌ اْطزِْائیَّخٌ رٌَوْ كی ُجُشِر اْلُوحیِظ اْلِبِدِئ، رَحِوُل أَثوبراً كی ًِِبیَِخ أَؿصبًِِب َکبْلُخج ِذ ُٰ  .ِش. یَأُکُل الٌّبُص لُتَّ 

 هغس هردم دُذ. هی هیٍْ ًاى هاًٌذ ُایص ضاخَ اًتِای در ّ رّیذ هی آرام اقیاًْش جسایر در کَ است استْایی درختی ًاى درخت

 .خْرًذ هی را ُا هیٍْ ایي

ِِن ِهَي اْلَحیَْاًبدِ  َِب اْلُوشاِرػَْى َکظیبٍج َحَْل اْلَوشاِرِع لِِحوبیَِخ َهحبصیلِ  .َشَجَزحُ الٌِّلِظ َشَجَزحٌ یَظزَخِذُه

 تراتر در خْد هحصْالت از افظتهح ترای هسارع اطراف در حصاری عٌْاى تَ آى از کطاّرزاى کَ است درختی ًفت درخت

 .کٌٌذ هی استفادٍ )جاًْراى( حیْاًات

یْدِ  َّ رَْحزَْی ثُذُّرُب َػلَی ِهقذاٍر ِهَي الشُّ َِب اْلَحیَْاًبُد،  ُزُة ِهٌ ِْ َِخٌ رَ َجَزِح َکزی ٍِ الشَّ ِذ ُٰ ال یَُظجُِّت اْشزِؼبلُِب ُخزَّج أَیِّ ؿبساٍد  ِْلَىَّ رائَِحخَ 

ثَخٍ  ِّْ  ّ است رّغي هقذاری دارای آى ُای داًَ ّ کٌٌذ هی فرار آى از )جاًْراى( حیْاًات ّ است هتعفي درخت ایي یتْ زیرا  .ُهلَ

 .ضْد ًوی ای کٌٌذٍ آلْدٍ گاز   ُیچ خرّج سثة   آى، گرفتي   آتص

 َّ ٌِْب كی َهذیٌَِخ ًیکَشِز ثُِوحبكَظَِخ طیظزبى  َّ یَْجُذ ًٌَْع ِه ٌِْب.   .ثَلِْشظزبى ثِبْطِن َشَجَزِح ِهذاد َّ یُْوِکُي إًزبُج الٌِّلِظ ِه

 .دارد ّجْد هذاد درخت ًام تَ تلْچستاى ّ سیستاى استاى در ًیکطِر ضِرستاى در آى از ًْعی ّ کرد. تْلیذ ًفت آى از تْاى هی ّ

َّ قَذ رَجلُُؾ ِهَي اْلُؼوِز أَللَْی َطٌٍَخ. ر َزِح  َّ لُِزطزبى. یَْذكُِي َشَجَزحُ اْلجَلِّْط َُي ِهَي اْْلَشجبِر اْلُوَؼوَّ َْجُذ ؿبثبٌد َجویلَخٌ ِهٌِب كی ُهحبكَظَِخ إیالم 

ٌَِخ اْلقبِدَهِخ رٌَو َّ كی الظَّ ٌَْظی َهکبًَِب.  َّ قَْذ یَ لیَوِخ رَحَذ الزُّزاِة،  ساِد اْلجَلِّْط الظَّ ْْ َّ رَصیُز َشَجَزحً الظٌِّجبُة ثَْؼَض َج  .ْ رِْلَك اْلَجَْسحُ 

 ّ ایالم استاى در آى از زیثایی ُای جٌگل ترسذ. سال ُسار دّ تَ آى عور است هوکي کَ است کٌِسال اىدرخت از یکی تلْط درخت

 سال در ّ کٌذ هی فراهْش را جایص گاُی ّ کٌذ هی دفي خاک زیر را تلْط سالن ُای داًَ ترخی ُا سٌجاب دارد. ّجْد لرستاى

 .ضْد هی درختی ّ رّیذ هی داًَ آى آیٌذٍ،

 

درخزبى ُبی شگلزی  َػجبئُِت اْْلَشجبرِ 
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 ومعرفهاسم نكره 

 (کَدکی آهذ)لٌ ل( جٓاءٓ طِفْاهثداللت کٌذ.  ضٌاس: اسن ًکشُ آى است کِ تش ضخع يا ضی ًاًکشُ 

 (کَدک آهذ آى) لُفْالطِ اءٓل( جٓاهثي داللت کٌذ. ؼيّآى است کِ تشضخع يا ضی هٔ : اسن هؼشفِهؼشفِ 

 عبارتند از : قسام اسم معرفها 

 هؼشفِ تِ اضاسُ( 6        هؼشفِ تِ هَغَل( 5        هؼشفِ تِ ال( 4       هؼشفِ تِ ػٓلَن( 3     هؼشفِ تِ اضافِ( 2    ضويش هؼشفِ تِ( 1

 استفادُ هی کٌين. « ی يا يک»ٍ دستشجوِ آى اصکلوِ  گاّی تٌَيي سا ػالهت اسن ًکشُ هی داًين 

  اسن ػٓلَنٕ( :ػلیٌ /  )هشدی(ل( سجلٌ: اهث .کِ هؼشفِ هی تاضذ ًيض گاّی تٌَيي هی پزيشد «ػٓلَن»اسن  اهااسن ًکشُ غالثاً تٌَيي هی پزيشد(  

 

 ليي ػاهل هؼشفِ()اٍّ ( معرفه به ضمير1

 ٍ اص ًظش ػذد ٍجٌس تا آى هطاتقت هی کٌذ ٍ تش دٍ ًَع هی تاضذ: ضَدهی کِ جاًطيي اسن  کلوِ ایضويشػثاستست اص 

 ٍ..إيأُ ،  ، ّٔوا َّٔٓ ل( اهث جولِ هی آيذ. کِ تػَست جذاگاًِ دس يشی استاضو( ضوايش هٌفَػِل :الف

 رَّٓثتٓ ، ػليکُوال(  اهثتِ کلوِ هی آيذ. ل ػِتَّيشی است کِ تِ غَست هٔاضو( ضوايش هٔتَّػِل :ب
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 هيي ػاهل هؼشفِ()دٍّ ( هؼزكَ ثَ اضبك2َ

گَيٌذ. هی ل هضاف ٍ تِ اسن دٍم هضاف اليِ تِ اسن اٍّديگشکِ دس ايي غَست  اسن هؼشفِيک ػثاستست اص ًسثت دادى اسوی تِ  اضافِ:

 )غذای داًص آهَص سا ضٌيذم(تٔ غَتٓ التِلويز ؼٕل( سٓوِاهث

  .دسهؼشفِ تِ اضافِ ،اسن دٍم کِ ًقص هضاف اليِ داسد تايذ خَدش ًيض هؼشفِ تاضذ   

 «تاضذ هیًکشُ کُلُّ اسن »( کُلُّ طالةٍ )ّش داًص آهَصی( لاهث

 ًوی گيشد« تٌَيي»يا  «ال» کلوِ ای کِ هضاف ٍاقغ ضذُ ّشگض  . 

 )کتاب ًثايذ ال يا تٌَيي تگيشد(  کتابٌ التِلويز/    الکتابٔ التِلويزهثال(  

 هجشٍس هی تاضذ.    ًقص هضاف اليِ داسد هضاف هی آيذ، اص تؼذ ی کِاسو ٍ 

 هثال( کتابٔ التلويزِ )التلويز هضاف اليِ است(

 

 هيي ػاهل هؼشفِ(( هؼشفِ تِ )ال( )س3َّ

ّيچگاُ هضاف ًيض هی گَيٌذ، ايي اسن « رٍالّام»ًاهيذُ هی ضَدکِ تِ آى  «ال» هؼشفِ تِ اضافِ ضَد« ال»آىاٍّل کِ تِ  اسن ًکشُ ای

هضاف داسد پس  )ال(کتاب »  الکتاب الشَجٔلِ/   « تٌَيي ًوی گيشد داسد پس )ال(»الشجلٌ هثال(    گيشد. يا تٌَيي ًوی ٍ ٍاقغ ًوی ضَد

 «ضَدًوی ٍاقغ 

 

 )چْاسهيي ػاهل هؼشفِ( ( هؼشفِ تِ ػٓلَن4

  هکِل( ػلی ، اهث  .داللت کٌذ خاظػثاستست اص اسوی کِ تِ يک ضخع يا چيض

  ي يسٓل( الحٔاهث  .تگَيينهؼشفِ تِ ػٓلَن تايذ تِ آًْا تلکِ  ،تاضٌذًوی « ال»هؼشفِ تٍِاسد ضَد، اسوْای ػٓلَن  سش تش «ال»اگشحشف 

  دسجولِ )َّٔٓ ػلیٌ(: هؼشفِ  ل( ػلیٌاتٌَيي هی گيشد. هثتا ٍجَد هؼشفِ تَدى گاّی اسن ػٓلَن 

  هحسَب هی ضَد.  هثال( اهلل : هؼشفِ تِ ػٓلَنهؼشفِ تِ ػٓلَن « ال»تا ٍجَد داضتي کلوِ اهلل 

 

 )پٌجويي ػاهل هؼشفِ(  ( هؼشفِ تِ هَغَل5

 کِ، چيضی کِ ٍ.... ( هی تاضذ.   کساًی کِ، )کسیتوؼٌی کٌذ ٍ  هیٍغل  قسوتی اصػثاست سا تِ قسوتی ديگش: اسوی است کِ  هَغَل

 )کساًی کِ(  َاتیلَالتی، الْالْ)کساًی کِ( /   زييَالَّ/   )کسی يا چيضی کِ( تیالَّ،  زیالَّالف( اسن هَغَل خاظ :  

 

 .  هي )تشای اًساى ( / ها )تشای غيش اًساى(سٍدی کساى تکاس هيجوغ  هثٌی ٍ، هفشد، هًَث ٍ هزکش تشای  : هَغَل ػام (ب

  آهذ هشدی کِ  ..... جٓاءٓ الشَجٔلُ الَزیهی دّذ« کِ»ٍ هؼٌی ًقص غفت هی پزيشد «ال»داسای تؼذ اص اسن اسن هَغَل خاظ() 

 

 ّزا ، ّزُ ، تلک ، رلک تش دٍ ًَع است : سٍد ٍاسوی است کِ تشای اضاسُ کشدى تکاس هی :   )ضطويي ػاهل هؼشفِ( اضاسُتِ ( هؼشفِ 6
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 حل نمایید.را  کتاب  24تا   63صفحه درس اول تمرینات * کار در منزل :  

 .َضْغ كِی اْللَزاؽِ َکلَِوًَ ُهٌبِطجًََ َحَظَت ًَصِّ الذَّرصِ 
 .ةا توجً ةً نتو درس یک کلهً نياضب در جای دالی قسار دٌیر

 

 

 دود را ةیازنای – اِْخزَجِْز ًَْلَظکَ 
 ٍِ َّ الٌَِّکَز  َِ  .رَزِجْن هب یَلی َحَظَت قَْاِػِذ اْلَوؼِزكَ

 .ىکسه تسجهً کو وةس حطب قواعر نعسفً 
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لُ  اَلزَّوزیيُ  َّّ ضیحبِد الزّبلیَََ؟  :اْْل ٍَ ِهي َکلِوبِد ُهؼَجِن الذَّرِص رٌُبِطُت الزَّْ  أَیُّ َکلَِو
 کرام کلهً از فسٌيگ لغت درس ةا توضیحات زیس نطاةقت دارد؟

 

َ، ثُنَّ َػیِِّي اْلَوطلَْة ِهٌکَ  :الثّبًي اَلزَّوزیيُ   .رَْزِجِن اْْلَحبدیَث الٌَّجَْیََّ
 .دواضتً شره اضتاحادیث ىتوی را تسجهً کيیر، ضپص نشذص کيیر چً چیشی از شها 
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رِ  :الثّبلِثُ  اَلزَّوزیيُ  َْ َِ َحَظَت الصُّ َِ الزّبلیَ  .أَِجْت َػِي اْْلَطئِلَ
 .دٌیرةا توجً ةً تطاویس ةً ضواالت زیس پاضخ 
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حیحَ  خَػیِِّي الزَّزَجوَ الق(  :الّزاثِغُ  اَلزَّوزیيُ   .حِ َّ الٌَِّکزَ  خِ َحَظَت قَْاِػِذ اْلَوؼزكَ  خالصَّ
نعیو کيیر. نعسفً و ىکسه تسجهً ضحیح را ةا توجً ةً قواعر الف( 

 ،ٍِ َّ الٌَِّکَز  َِ  ة: رَْزِجِن اْلُجَوَل الزّبلیَََ َحَظَت قَْاِػِذ اْلَوؼزكَ

َِ ثَِخظ   ٍِ كی هب أُشیز إلَی َّ الٌَِّکَز  َِ  .ثُنَّ َػیِِّي اْلَوؼزكَ

 تسجهً کيیر  نعسفً و ىکسهب: جهالت زیس را ةس اضاس قواعر 
 .ضپص اضم و اضم را در آىچً ةا یک دط ىشان نی دٌر نشذص کيیر
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حیَحََ َحَظَت اْللِؼِل اْلوبضی :اْلخبِهضُ  اَلزَّوزیيُ   .َػیِِّي اْلَکلَِوََ الصَّ
 .زنان گزشتً نشذص کيیرکلهً ضحیح را ةا توجً ةً 
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 .ُهٌبِطجَخً  َکلَِوخً  اْللَزاؽِ  كِي َضغْ   الّظبِدُص : اَلزَّوزیيُ 

 .در جای دالی یک کلهً نياضب قسار دٌیر

 

ٍِ اْْلَْطوبءِ  الّظبثُِغ: الَزوَّزیيُ   ِذ ُٰ  .اُْکزُْت َجْوَغ 

 ..جهع ایو اضم ٌا را ةيویطیر

 

 

 

 

 

 

 

 


