
درس دهم

امانت
من»:گفتاوبهورفتشهرقاضینزدپس.بدهدداریامانتشخصبهراپولشخواستمسافری

اهمخوپستوازبرگشتنمازپسوبگذارمامانتبهتونزدراپولممی خواهموکردخواهممسافرت

.ذاشتگصندوقدرراپولشمردو«.بگذارصندوقآندرراپولتندارد،اشکالی»:گفتقاضیگرفت،

ارتومن»:گفتاوبهقاضی.خواستاوازراامانتورفتقاضینزدبرگشت؛سفرازکهوقتیو

«.نمی شناسم

:گفتحاکمپس.دادشرحاوبرایراقضیهورفتشهرحاکمنزدوشدناراحتمردآن

«.بخواهاوازراامانتوبیاماپیشمجلسدرآمد،خواهدمننزدقاضیفردا»

سفرحجسفربهماههمیندرمن»:گفتاوبهحاکمآمد،حاکمنزدقاضیکهوقتیبعدروزدرو

«.ندیده امامانتداریجزتوازمنچونبسپارمتوبهراکشورامورمی خواهموکردخواهم

پولم.دارمتونزدامانتیقاضی،ای»:گفتوکردسالمآنهابهوشدواردامانتصاحبهنگامایندرو

«.بگیرتحویلراپولت.استصندوقکلیداین»:گفتقاضی«.گذاشته امتونزدرا

:دادجوابحاکم.کردصحبتموضوعآندربارۀاوباورفتحاکمنزدقاضیروزدوازپس

هچبادادیم،توبهراکشورهمۀکهاینازبعدمگرنگرفتمپستوازرامردآنامانتقاضی،ای»

.داداوبرکناریبهدستورسپس«!بگیریم؟پستوازراکشورچیزی

:فرمود(ص)خدارسو

«.کنیدگاهنامانتداریشانوراستگوییبهولی،...نکنیدنگاهحجزیادوشانروزهونمازشانزیادیبه»
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.قاضی دروغ می گفت

.حاکم دستور به برکناری قاضی داد

.مسافر پول هایش را نزد حاکم گذاشت

.حاکم توانست امانت را برگرداند

.قاضی پس از دو هفته نزد حاکم رفت
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باران

بستری

شیر

گیاه

راه

.یک گنجشگ در دست بهتر از ده گنجشگ روی درخت است

.آنچه در دنیا بکاری در آخرت درو می کنی

.هرکس که بدون عیب طلب کند، بی دوست می ماند

و این میدان( گوی)این اسب

.یک روز با ما و روزی علیه ماست

روزنامه

پژوهش ها

مردود

باتری

ژرف

عکس

عروس

پل ها

خشمگین

آتش

واگن

روزه

بادها

شیشه

گروه

 ابر

جشن عروسی

وزید

برق

دود









Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://gama.ir/


وتُ  َتم

ةُ  قاوم شم

ْلُ ـا ْجعم

ةُ  فمريضم

هات ُ امْْلمَّ

ه م ع  أمنفم

.در دنیا چنان عمل کن گویی تو تا ابد زندگی می کنی و برای آخرتت چنان عمل کن گویی که فردا می میری

.از خوشبختی و سعادت آدمیزاد اخالق نیکو و از بدبختی آدمیزاد اخالق بد است

.اگر بر دشمنت برتری یافتی پس به خاطر شکر برتری بر او ببخش

.علم و دانش را طلب کنید اگرچه در چین باشد همانا طلب علم یک فریضه است

.بهترین مردم سودمندترین آنها نسبت به مردم است

.بهشت زیر پای مادران است

ةثمالثمة أربمعم

تةخمسة س 

ُمعرشة إثناُعمرشم

ـثانی

ـخامس

ـتاسع

ـرابع

ُ ـثانیُعمرشم

ـسابع
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.جریان قطرات اشک از روی اندوه یا درد

.غذای محبوب دو استان شمالی ایران

. شوندمرکز تحصیالت عالیه که از آن دانشجویان فارغ التحصیل می

.جوانانی که در دانشگاه ها درس می خوانند

.فصلی که بعد از تابستان می آید

گریه

برنج و ماهی

بیمارستان

پلیس

بهار

ریشخند

چای داغ

دانشگاه

دانشجویان

پاییز











ةُ  ف ضَّ

طيّانُ  ُش 

تميُ  ناف ذم

ّدادونُم حم

يِّداتُ  سم

ةُ  مم أمطع 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://gama.ir/


تو می توانی، بخواه و تالش کن. ای فرزندم در زندگی ات نا امید نشو

.تو پیروزی بزودی پیروز می شوی. غمگین نباش. ای دخترم به زندگی بخند

.پس آنها نیز به شما کمک خواهند کرد. دوستانتان را یاری کنید و آنها را در سختی ها رها نکنید

امرمضارع

مستقبلنهی

مستقبل امر

.او تکالیف مدرسه اش را عصر می نویسد. حامد پسری باهوش است و او در سن پانزده سالگی عمرش است

.و بعد از نماز ساعت شش و نیم صبحانه می خورد. صبح ساعت یک ربع به شش بلند می شود

.در روزی از روزها پدرش برای او رایانه ای خرید و به او اجازه داد در اوقات فراغت وارد اینترنت شود

پس از مدتی پدر و مادرش . حامد با این هدیه خوشحال شد

..ردیک تحقیق علمی در اینترنت جست و جو خواهم ک: حامد به پدرش گفت.  برای یک مأموریت اداری به مدت دو روز سفر کردند

.حامد پشت رایانه نشست و ساعات زیادی بازی کرد و در روز بعد ساعت یک ربع به هفت بیدار شد

.از خانه خارج شد و سوار اتوبوس مدرسه شد. صبحانه نخورد و صورتش را نشست
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«.می خواهم تکالیفتان را ببنیم»: ناگهان صدای معلم را شنید. حامد در کالس احساس خواب آلودگی می کرد

تحامد پشیمان شد و با خودش گف. حامد کیفش را باز کرد و فهمید که همانا دفتر برای او نیست بلکه برای خواهرش است

.ای کاش من منظم بودم

.پدر حامد برای او رایانه ای خرید

.سالگی است12حامد در سن 

.او تکالیف مدرسه اش را ظهر می نویسد

.حامد در اینترنت مسئله ای ریاضی را جستجو می کرد

.پدر و مادرش برای یک مأموریت اداری به مدت دو ماه سفر کردند
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