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امـروزه محـور و بنیـان فعالیت هـای کالسـی و تمرین هـای درس عربی، دیگر آشـنایی 
با قواعد نیسـت؛ در روش جدید آموزشـی برخالف شـیوه ها ی سـنتی و قدیمی، روشـی 
بـرای فهـم زبـان عربـی مدنظر می باشـد که هدفـش ایجاد مهـارت در برداشـت معنی 
اسـت و تـالش بـر ترجمة متون عربی به عنوان هدف آموزشـی در نظر گرفته می شـود.

ایـن کتـاب با نـگاه معنا محـور، همگام و همـراه کتاب درسـی به گونـه ای پیش رفته 
اسـت کـه فعالیـت دانش آمـوز را بـه سـمت درک بهتـر هدایـت می کنـد کـه البته به 

درک عمیق تـر متـون ادبیـات فارسـی و معـارف دینی منتهی خواهد شـد.
امید داریم که این تالش مورد توجه و استقبال فرهیختگان قرار بگیرد.

خواهشـمندیم نظـرات، پیشـنهادات و انتقـادات خـود را بـا مـا در میـان گذاریـد، که 
بـه جـان خریداریم.

دپارتمان عربی

مقدمه
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1  سخنان زیر را بخوانید و سپس ترجمة درست را انتخاب کنید.

 من َزَرع الُعدواَن، َحَصَد الُخرساَن.

1(	هر	کس	دشمنی	بکارد؛	زیان	درو	می	کند.	

2(	هر	کس	دشمنی	می	کارد؛	زیان	درو	می	کند.	

3(	هر	کس	دشمنی	کاشت؛	زیان	درو	کرد.	

 أََدُب املَرِء َخیٌر ِمْن َذَهبِه.

	 1(	ادب	انسان	بهتر	از	گفتار	اوست.	

	 2(	ادب	آدمی	بهتر	از	)پول	و(	طالی	اوست.	

	 3(	ادب	انسان	بهتر	از	کردار	اوست.	

ُُ  ِمْن َرأٍْی واِحٍد.  ٌ  َرأیاِن خیر 

	 	 1(	دو	نظر	از	یک	نظر	بهتر	است.

	 2(	نظر	خوب	از	نظر	دیگران	بهتر	است.	

	 3(	نظر	چند	نفر	از	نظر	یک	نفر	بهتر	است.	

ُة و األماُن. حَّ  نِعَمتاِن َمجهولَتاِن، الصَّ

	 1(	خوش	رویی	و	امانت	دو	نعمت	ناشناخته	اند.	

2(	تندرستی	و	امنیت	دو	نعمت	ناشناخته	هستند.	

3(	دو	نعمت	ناشناخته،	سالمتی	و	امنیت	می	باشد.	

 املؤمُن قلیُل  الَکالِم کَثیُر الَعَمِل.

	 1(	زن	مؤمن	کم	حرف	و	پر	کار	است.	

	 2(	مؤمنان	کم	حرف	و	پر	کار	هستند.	

	 3(	مرد	مؤمن	کم	حرف	و	پر	کار	است.	
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ترجمة ناقص را کامل کنید.  2

سکوت ................................، سالمتی انسان است.  ُسکوُت اللَّساِن، سالمُة االنساِن. 

................................ با دانشمندان، عبادت است.  ُمجالََسة الُعلامِء، ِعباَدٌة. 

................................ برنده هستند.  هذان الاّلعباِن فائزاِن. 

........................ قادر به فهم عبارت های .....................هستید.  انتم قادرون علی فهم العباراِت البَسیطَة. 

............................. زنان روز ............................ پیراهن را .............. .  هوالِء النساُء أَخْذَن القمیَص یَوَم الثُّالثاء. 

3  در جاهای خالی اسم اشارة مناسب بنویسید.

هذانِ  تِلَک    هاتان     ....................... الوالدتان، ناجحتاِن. 

تِلَک   اولئکَ   هذا    ....................... األفاضِل، جالسوَن. 

 أیّتها ....................... کتبِت واجبِک.        الطالُب          الطالبوَن    الطالبة   

هاتان  تلک    اولئکَ    ....................... البناُت، واقفاتٌ . 

هاتاِن    هوالء   هذاِن     ....................... االوالُد، مرسروَن. 

4  فعل مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.

)قَرأُت ـ قَرأنا ـ قََرأَت(  أنا ................................ درسی. 

)قَرََب ـ قربْت ـ قربتُم(  هی ................................ ِمْن قریتها. 

)أََخَذتا ـ أََخَذنا ـ أََخذوا(  هام ................................ جائزتهام. 

)رجعَت ـ رجعْت ـ رََجَع(  هو ................................ الی بیته. 

)رفعْت ـ رفعنا ـ رَفََع(  نحن ................................ أیدینا.  
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5  کدام کلمه از نظر معنایی و یا دستوری با بقّیه هماهنگ نیست؟

ِعَنب  رُّمان   َعَبَ    تُّفاح  

االیّام  االوالد   النساء     الرجال  

أنِت  هنَّ   انتم    انَت  

هوالء  ٰهَذیْنِ   هاتاِن     هذانِ  

غرفة  قصیر   باب    نافذة  

6  موارد خواسته شده را بنویسید.

.............................. 	مثّنای	»یوم«		 											 .............................. 	مفرد	»عالِمین«						

.............................. 	مترادف	»لسان«	 	 	.............................. 	مفرد	»لغات«				

.............................. 	متضاد	»بارد«			 	 	.............................. 	متضاد	»آِخر«			

.............................. 	جمع	»اُّم«					 	 	.............................. 	مفرد	»نصوص«		

.............................. 	مفرد	»أسماِء«		 	 	.............................. 	جمع	مکّسر	»عالِم«	

7  در جای خالی کلمة مناسب بنویسید.

 َغَسلُْت : ................................  ................................ : ُشستی.

 ذکرَت : ................................  ................................ : به یاد آورد.

 َسَمحنا : ................................  ................................ : اجازه دادید.

 َخرَجوا : ................................  ................................ : خارج شدی.

 َحزَنتام : ................................  ................................ : اندوهگین شدم.
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8  در جاهای خالی کلمة پرسشی مناسب بنویسید. )لَِمن ـ َمْن ـ ماذا ـ أیَن ـ هل(

 ................................ کتابَُک؟ علي االرض.

 ................................ هذا الَقلُم؟ لِمعلَّمي.

 ................................ انَت تَنظُُر إلی صورٍة؟ نعم.

 ................................ تأکلین یا سیدة؟ اَکَلُْت تّفاحًة.

 ................................ هو؟ هو ُجندیٌ .

9  در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید.

هوالءِ  هم   انتم     ................................ لعبوا َمع اصدقائِهم. 

ُهام  ُهنَّ   هی    .  ................................ قَِبال کالَم الِجدِّ

انِت  نحن   أنا    ................................ َعِملنا فی املَصَنعِ. 

انِت  هی   انتم   فَّ االّول.    ................................ تدخلیَن الصَّ

انِت  هو   هی    ................................ زرعْت وردًة فی البُستاِن. 

10  اشتباهات را اصالح کنید.

 هل صنعَت کرسیاً؟ ال صنعتم منضدًة. .......................................................................... 

عر. ..........................................................................  ماذا فعلِت یا سیدة؟ قرأنا کِتاَب الشِّ

 هذا الفائزُة ایرانیُّة. ........................................................................................................................
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1  هر کلمه را به تصویر مناسب آن وصل کنید. )یک کلمه اضافه است.(

َولَُد ــ َذَهَب ـ إْمَرأة ـ املاء ـ اللّسان ـ منضدة

2  کلمات متضاد یا مترادف را در جای مناسب خود بنویسید. )یک کلمه اضافه است.(

سهل ـ االوالد ـ َصْعب ـ األبناء ـ أسود

....................................	=	.....................

...................................	=	.....................

3  ترجمة ناقص را کامل کنید.

من با خودکار ................................ می نویسم.  أنا أکتُُب بالقلِم االحمر.  

آیا دیروز تو در کارگاه ................................؟  أ أنَت عملَت فی املصَنع أمس؟ 

او ................................ است و غذای لذیذی ................................ .  هو طبّاٌخ.  یَطبُخ طعاماً لذیذاً. 

آنان سخن ................................ را ................................ .  ُهْم قَبَلوا کالم والَدهم. 
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4  هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید.

 

. َجَعلنا من املاِء: ِبلساٍن عربیٍّ

َغِر: النُّصوِص الْبَسیطة. اَلِْعلُْم فی الصِّ

. أقِدُر َعلَی ِقراَءِة: کل شیٍء َحیٍّ

کَالنَّقِش فی الَْحَجِر القرآن و االحادیث:

ترجمة درست را مشّخص کنید.  5

 نحن بحاَجٍة الی تََعلُِّمَها.
تو	به	آموختن	آن	نیازمندی.
ما	به	آموختن	آن	نیازمندیم.

 َمْن َسأَل، َعلَِم.
هر	کس	پرسید،	دانست.
هر	کس	بپرسد،	می	داند.

 لُِکلِّ شیٍء طریق .
برای	هر	چیزی	راهی	است.

برای	همه	چیزها	راهی	وجود	دارد.

َغِر کالنَّقش فی الَحَجِر.  العلِم في الصَّ
علم	در	کودکی	مانند	نقش	در	سنگ	است.
علم	در	جوانی	مانند	نقش	در	سنگ	است.

6  هر یک از کلمه های زیر را در جای خود در جدول قرار دهید.

َصَنعوا ـ بسیط ـ عالَم ـ لَُغة

زبانسادهساختندجهان
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7  کلمات پرسشی مناسب را انتخاب کنید.

َمن  لَِمن   هل    ................................. تذهبیَن مع اُخِتِک؟ نَعم. 

 ................................. عدد اللّغات الرسمیّة فی منظمة األَُمِم املتحده؟ ستٌه.

ماذا  کم    من هو    

َمن  أیَن   ماذا          یا ولد ................................. تفعُل؟ اَنظَُر الی صورٍة. 

کم  أیَن   متی          ................................. تذَهُب الی املدرسة؟ فی الصباح. 

ترجمة درست هر فعل را مشّخص کنید.  8

دانستند  دانستیم    َعرَفوا: 

می نویسد  می نویسی    تَکتُبیَن:  

اجازه می دهی  اجازه می دهد    یَسَمُح: 

یاد کردند  یاد کردیم     ذکََروا:  

نگاه کردم   أَنْظُُر:  نگاه می کنم  

9  گزینة مناسب را انتخاب کنید.

أبَحثُ              یَبَْحُث        أنا ......................... َعْن طریق الجنة فی حیاتی. 

تَْسَمُع       یَْسَمعُ               هو ......................... من والده. 

َخَدما              َخَدموا        االیرانیّوِن ......................... اللّغة العربیّة کثیراً. 

تحفظینَ              أَحفُظ        أ أَنِْت ......................... القرآَن یا اُختی؟ 

10  با توّجه به پاسخ، در جای خالی سؤال مناسب بنویسید.

 ........................................................ ؟ اسمی َعلیٌ .

 ........................................................ ؟ فی املدرسِة.

 ........................................................ ؟ ِمْن طهراِن.
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3/5 1  جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. 

 املؤمُن قلیُل الکالِم و کثیُر الَعمِل.

.................................................................................................................................................................................................

 اکرثُ أسامِء االوالِد و البنات فی العالَِم االسالمّی عربیّ ٌ.

.................................................................................................................................................................................................

 أنا اَقِْدُر علی قراءِة الُنصوِص البسیطة.

.................................................................................................................................................................................................

 َمن کتم ِعلامً، فََکانَُّه جاِهٌل .

.................................................................................................................................................................................................

 العلُم أَفضُل من الِعباَدِة.

.................................................................................................................................................................................................

0/5 2  ترجمة ناقص را کامل کنید. 

هر کس ....................................، می داند.  َمن َسأََل، َعلَِم. 

قرآن، به .................................... عربی است.  القرآن ِبلساٍن عربّی مبیٍن. 

0/25 3  ترجمة صحیح را با عالمت × مشّخص کنید. 
انَت تحفظیَن الجمالِت الذهبیََّة ِبدقٍَّة.

	تو	جمله	های	طالیی	را	به	دّقت	حفظ	کردی.	

	تو	جمله	های	طالیی	را	به	دّقت	حفظ	می	کنی.	

0/5 4  اشتباهات موجود در ترجمه را اصالح کنید. 

انِت قرأِت سورََة النَّرِص و اآلَن تقرئیَن سورَة الَقدِر.

										تو	سورة		نصر	را	می	خوانی	و	اآلن	سورة		قدر	را	خواندی.
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1 5  ترجمة صحیح را از میان معنای داده شده انتخاب کنید. 

سازمان  منظّم    منظَّمة:  

همچنین  گویا    أیضاً:  

دانشمند  جهان     عالَم:   

سال        هفته    اُسبوع:   

1 مترادف یا متضاد کلمات را از میان کلمات داده شده انتخاب و در مقابل هم بنویسید.   6
)یک کلمه اضافی است.(  

 آخر ـ بارد ـ یسار ـ لغة ـ بدایة

 .................................. ≠  لسان = ..................................   اول 

 .................................. ≠ ≠ ..................................   حاّر   یمین 

1 7  موارد خواسته شده را بنویسید. 

.............................. 	جمع	»اُم«		 									 ..............................  مفرد	»نصوص«	

.............................. 	مفرد	»لغات«	 									 ..............................  مفرد	»عالمین«					

1 8  مفرد جمع های مکّسر زیر را بنویسید. 

.......................... ..........................       أسامء   أوالد 

.......................... ..........................       أمثال   أموات  
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0/5 9  کلمة ناهماهنگ را مشّخص کنید. 

أعلَمُ  أخبار   اَعرُف   اَقِدرُ     

تعَمُل  نََجَحْت   فَِهْمنا   جعلُت    

0/5 10  گزینة مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید. 

تَبدأُ  بَدأتُ    یا اخی هل ........... بَجْمعِ التّفاَحَة؟  

تَعملینَ  َعِملُْت    أنا ........... فی املصنعِ أمِس.  

1 11  در جمله های زیر فعل ماضی و مضارع را مشّخص کنید، سپس ترجمه کنید. 

أنا َدخلُت الصفِّ الثانی و أنَت تدخُل الصفَّ االوََّل.

........................ فعل	مضارع:	 	 ........................ فعل	ماضی:		

........................ ترجمه:	 	 ........................ ترجمه:	

0/5 12  کدام گزینه پاسخ صحیح را نشان می دهد؟ 

أَلَْعُب  لَعبَت    أ تلعبیَن َمَع اُخِتِک؟ ال .................... مع صدیقتی.  

تَْقَرأُ   ماذا تَفَعُل یا َولَُد؟ .................... إلی صورٍَة.          أَنظُُر   

0/5 13  غلط های مشّخص شده را اصالح کنید. 

 هل تصَنُع کرسیّاً؟ ال تصَنُع منضدَة. ....................................................................................................

عر. .............................................................................................  ماذا تفعلیَن یا َسیِّد؟ أقرأُ کِتاَب الشِّ
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0/75 14  در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. 

........................... می شویم.    َغَسلُْت: شستم 

تَْسَمحیَن: اجازه می دهد.    ........................... : اجازه داد 

ذکرُت: به یاد می آورم.    ذَکرَت: ........................... 

0/5 15  با توّجه به متن درس، درستی یا نادرستی جمالت را مشّخص کنید. 

نادرست  درست    االیرانیّوَن خدموا اللّغَة العربیَّة قلیالً.  

نادرست  درست   « ُمعَجامً فی اللّغِة العربیّة.   کَتََب »الفیروزآباديُّ

1 16  هر عبارت از ستون )الف( را به کلمة مرتبط با آن در ستون )ب( وصل کنید. 
          )یک کلمه اضافه است.(

الَجهلالوقت ِمثلُُه

اللِّساِننصف الدین

َهبَموُت األحیاِء الذَّ

ُحسن الخلقباَلُء االنساِن فیه

العلم

1 17  به مکالمة زیر پاسخ کوتاه بدهید. 

 کیف حالَُک؟  َمن انَت؟

 هل انَت ِمن کرج؟  ما اسمَک؟

موفق باشید



16
ُمسَتقَبِل

ْ
اِلث: ِمْهَنُتَك ِفي ال

ّ
ْرُس الث

َ
لّد

َ
ا

1  ترجمة درست را مشّخص کنید.

 اَنا اُِحبُّ الریاَضَة.
من	ورزش	را	دوست	دارم.	
من	ریاضی	را	دوست	دارم.	

 سوف أَصیُر حلوانیاً.
من	شیرینی	فروش	خواهم	شد.		

من	شیرینی	فروش	می	شوم.	

 الُکتُُب بساتیُن الُعلامِء.
کتاب	باغ	دانشمندان	است.		

کتاب	ها	باغ	دانشمندان	هستند.	

 اَلَعقُل ُحسامٌ  قاِطٌع.
عقل	از	شمشیر	بّرنده	تر	است.	
عقل	شمشیری	بّرنده	است.	

2  معنای کلمة مشّخص شده را بنویسید.

 أَطْبَُخ الُخبَز فی الساعة الخامسِة صباحاً. 

 أنا اُِحبُّ ِطّب الُعیوُن. 

 انَت تَفحصیَن الـمرَض ِبدقٍَّة. 

 غایُة الَعقِل االعرتاُف بالَجهِل. 

3  عبارت های مرتبط دو ستون را با خّطی به هم وصل کنید.

آیندهَحّداد

فوتبالُشطی

آهنگرنواِفذ

پلیسمستقبل

پنجره هاکُرَُة الَقَدم
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17
ُمسَتقَبِل

ْ
اِلث: ِمْهَنُتَك ِفي ال

ّ
ْرُس الث

َ
لّد

َ
ا

4  جمله های زیر را با توّجه به کلمات داده شده کامل کنید.

طی ُمَدرَّسة الکیمیاء، فاّلحٌة، التَّجارب، الشُّ

رَس لِلطالبات.  ........................... یَحفُظ اآلمَن فی البالد.  أنا ........................... . أشَح الدَّ

.  العقُل حِفُظ ........................... دٌة تحصدیَن الُرزَّ  انِت ........................... ُمجَّ

5  کلمات ناهماهنگ )از نظر مفهوم یا دستوری( را مشّخص کنید.

رس  املُدِّ االوالد   البالد    نوافذ  

فاَلَحةُ  طَبَخَ   کاتب    حلواني  

الناس  َمتی   أین    َمن  

َخرَجنا  فَرَحتُم   خدمُت    َساُصیرُ  

هر تصویر را به نام عربی آن وصل کنید. )یک کلمه اضافه است.(  6

نافذةَجّوال عین َحّدادُرّز



18
ُمسَتقَبِل

ْ
اِلث: ِمْهَنُتَك ِفي ال

ّ
ْرُس الث

َ
لّد

َ
ا

7  جای خالی را با کلمة مناسب از داخل کمانک کامل کنید.

)مداراُة ـ حفظ(  َثَرُة العقل ................................... الناِس. 

)حوَل ـ ِمْن ـ جنب(  َدرُس الیوم ................................... ِمهَنِة املستقبل. 

)مخرتُع ـ کرة القدم(  أنا الِعٌب  ممتاز ٌ فی ........................................... . 

)اآلخرین ـ رسائل(  کُلُّ واحٍد ِمّنا ِبحاجٍة الٰی ................................... .  

8  به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

ف الثاِمن؟ ...................................  َهل انَت فی الصِّ

 ماذا فی یََدِک؟ ...................................

 أین تَلَْعُب؟ ...................................

9  در جای خالی فعل مناسب بنویسید.

تَصنعینَ  سأصَنعُ   تَصنعُ    انَت ............... املنضدَة و الکرسی. 

وصلت ُ  وصلنتَّ   َوَصلْنَ    .  ُهَن ................. إلی ُغرفَتِهنَّ

تَطْبَْخنَ  تطبخینَ   تطبخُ    أیّتها الِنساُء، َهْل ............ الطعام؟ 

تعملین  عملِت   َستَعملینَ    انِت ................. فی املصنَع َغداً. 

10  در این جمله ها فعل ها را مشّخص کرده و ترجمه کنید.

................................................ ، ................................................  :  هل تکتنَب واجباتِّکنَّ

................................................ ، ................................................  الطبیبُة فحصت املرضی بدقٍّة: 

................................................ ، ................................................  أنا اُِحبُّ الزراَعة:  

................................................ ، ................................................  سوف اصیُر مهندساً زراعیاً: 
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19
ُ

َجديَدة
ْ
 ال

ُ
جِرَبة

َ
لّت

َ
ْرُس الّراِبُع: ا

َ
لّد

َ
ا

1  ترجمة ناقص را کامل کنید.

او قرآن را خوب .................... .  هی تحفُظ القرآَن جیّداً: 

اسب .................... با مادرش در روستایی.................... . ِه فی قریٍة:   کاَن فَرٌَس  صغیٌر مع اُمَّ

این دختر در .................... کار می کند.  هِذِه البنُت تعمُل فی املُختََب: 

سکوت .................... و سخن.................... است. ٌة:   الّسکوُت ذَهب ٌ و الکالُم ِفضَّ

2  نام هر تصویر را زیر آن بنویسید.

ریاضّينَْهر ةبقرًة ِفضَّ

.............................  .............................  .............................  .............................

) و مترادف را با )=( مشّخص کنید. )≠ 3  کلمات متضاد را با عالمت 

رأی صدق   شاهد    کذب  

قلیل فَِرَح   کثیر    َحزِنَ  

4  کلمة ناهماهنگ را مشّخص کنید.

َسنجاْب  ساَحةُ   بََقرة    فرس  

یَْحِمُل  َحِملَْت   َحِملوا    َحِمَل  

تَِعرُف  َجَعل   لِسان    نََجحا  

والِد  الِبْنْت   اِبْن    أنهار  



20ُ
َجديَدة

ْ
 ال

ُ
جِرَبة

َ
لّت

َ
ْرُس الّراِبُع: ا

َ
لّد

َ
ا

5  غلط های مشّخص شده را اصالح کرده و صحیح آن را بنویسید.

 ذلک املرأُة ینَفُع أرستها.

َة.  تَِشُح الَفرَُس الِقصَّ

 أنَت ستغرَقیَن فی املاِء.

 هی یَکتُُب واجبُه ِبدقٍَّة.

6   ترجمة درست را انتخاب کنید.

 أنا أصدُق و أَنَت تکذُب.
تو	راست	می	گویی	و	او	دروغ	می	گوید.	

من	راست	می	گویم	و	تو	دروغ	می	گویی.	

 َعَبَ الَفرُس الَنهر ِبُسهولٍة
اسب	از	نهر	به	آسانی	عبور	کرد.	
اسب	از	نهر	به	سختی	عبور	کرد.	

 نحن نَذَهُب الی الَجبَل.
ما	به	کوهستان	می	رویم.	

ما	به	دشت	می	رویم.	

 اُختَک تَْجَمُع االخشاَب.
خواهرت	چوب	را	جمع	کرد.	

خواهرت	چوب	ها	را	جمع	می	کند.	

7  گزینة مناسب را انتخاب کنید.

ترفَعُ  یرفَعُ    تِلَک املجاِهَدُة ....................... َعلَم َوطَِنها ایران. 

هذه  هذا    ....................... الرَُّجُل یَغِسُل قُبورالشهداِء. 

نذهُب  ذهبنا    نحن ....................... الی بیِت اللّه لیلَة القدِر. 

املجاهدُ  املجاهدونَ    هوالء ....................... یذهبوَن الی املسجِد. 
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ُ

َجديَدة
ْ
 ال

ُ
جِرَبة

َ
لّت

َ
ْرُس الّراِبُع: ا

َ
لّد

َ
ا

8  برای پاسخ مقابل، سؤال مناسب بنویسید.

 ............................................؟ نذَهُب فوق الَجبَل. 

 ............................................؟ نعم. أنا أعرُف مدیرَة املدرسِة 

9  در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید.

هی  انَت    ..................................... تَرَْجُع مع صدیقتها.  

ُهنَّ  اننُتَّ     .  ..................................... کتبنُتَّ َدرسُکنَّ

ُهو  انَت    یا اخی ..................................... تجلُِس علی االرِض.  

أنا  هم    ..................................... أرجُع الی بالدی فی اُسبوع القادم. 

10  معنای کلمه های مشّخص شده را بنویسید.

..........................................  .ِوالِدنُا یَعمُل فی املَْصَنع 

..........................................  .البقرُة و السنجاُب مشغولین بالَجَدِل 

..........................................  .ا یَْشُکُر لِِنفسه  و َمن یَشُکر فَإنَّ

..........................................  .َغَضُب الجاِهِل فی قَولِِه 


