
 به نام خدا

 درس سوم  ) عربی یازدهم ریاضی وتجربی(                                       سید ضیاء ناجی    الدَّرُس الثالث 

 95االنعام  «الَمیِِّت ِمَن الَحيِّ ... ُمخِرُج ِمَن الَمیِِّت َو  الَحبِّ َوالنَّوی یُخِرُج الَحيَّ  فالِقُ إنَّ هللاَ » 

 ُمرده از زنده است. .....................است. زنده را از ُمرده بیرون می آورد و....................................بی گمان خدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

 بعَض هذِه الظواهِر.نَِصُف الطبیعِة تُثبُت حقیقةً واحدةً َوهَي قدرةُ هللاِ، َواآلن  ظواهرُ 

 .........................طبیعت یک حقیقت را ثابت می کنند و آن قدرت خداوند است، و اینک برخی این پدیده ها را............... 

، َو ِجذِعهافي البَرازیِل، َو تَنمو أثماُرها على  نبُتُ ن باقي أشجاِر العالِم، تَ شجرةٌ تختلُِف عَ  الِعنَُب البَرازیلي   

  هذِه الشجرِة أنَّها تُعطي أثماراً طوَل السَّئِة. أهّم ُمواصفاتِ من 

رشد ................، و میوه هایش روی .................انگور برزیلی، درختی است که با بقیهٔ درختان جهان فرق دارد، در برزیل 

 این درخت، اینکه در طول سال میوه می دهد.......................................می کنند، واز 

َو قد  ئِة متر  في كالیفورنیا، قد یَبلُُغ ارتِفاُع بَعِضها أكثَر ِمن مِ  أَطَوِل أشجاِرالعالَمِ شَجَرةٌ ِمن  َشَجَرةُ السِّكویا 

 تقریباً. ثاَلثِة آالف  َو َخمِس ِمئِة َسنة  ةَ أمتار ، َو یَزیُد ُعمُرها على یَبلُُغ قُطُرها تِسعَ 

در کالیفورنیا، بلندی برخی از آنها گاهی به بیش از ...................................... درخت سکویا، درختی است از  

 است.........................................باً بیش از و قطر آن گاهی به نه متر می رسد، و عمر آن تقری...................

َشجَرة  َو غُصونِها، ِجذعِ بااللتفاِف َحولَ  یاتُهاحَ  األستوائیَِّة، تبدأُ  لغاباتِ شجَرةٌ تنُمو في بَعضِ ا الشَّجرةُ الخانِقَةُ 

  ُهرُمزجان. ُمحافظةِ تدریجیاً. یُوَجُد نَوٌع ِمنها في جزیَرِة قشم التي تَقَُع في  خنُقُهاثُمَّ تَ 

را با درهم پیچیدن به ......................استوایی می روید، .......................درخت خفه کننده، درختی است که در برخی 

. گونه ای از آن در جزیرٔه قشم .........................آن را کم کم درخت وشاخه های آن آغاز می کند، سپس................دور 

 هرمزگان واقع است وجود دارد.....................که در 

 ، تَحِمُل أثماراً في نِهایَِة أغصانِها كالُخبِز. الهادئِ الُمحیِط  ُجُزرِ َشجَرةٌ استِوائیَّةٌ تَنُمو في  َشَجَرةُ الُخبزِ  

  هِذهُ األثماِر.لُبَّ یَأُكُل النَّاُس 

می روید، میوه هایی مانند نان در انتهای شاخه ...............اقیانوس خت نان، درختی است استوایی که در.....................در

 این میوه ها را می خورند.....................هایش حمل می کند. مردم 

 



 َحوَل الَمزاِرِع لِِحمایَِة َمحاِصیلِِهم ِمن الَحیَواناِت. ِسیاج  کَ  لُمزاِرعونَ یَستَخِدُمها اَشَجَرةٌ  َشَجَرةُ النِّفطِ 

دور کشتزارها برای حمایت از محصوالتشان از ..................آنرا مانند .........................درخت نفت، درختی است که  

 جانوران به کار می گیرند.

یوِت ال یَُسبُِّب  هُربُ هِذِه الشََّجَرِة َكریَهةٌ تَ  رائَِحةَ أِلنَّ   ِمنها الَحیَواناُت، َوتَحتَوي بُُذوُرها على ِمقدار  ِمن الز 

 .ُملَّوثة  ها ُخروَج أيِّ غازات  اشتعالُ 

است .................ی از و دانه هایش حاوی مقدار.......................این درخت، ناپسند است و جانوران از آن ..............زیرا 

 ای نمی شود..................آن، سبب خروج هیچ گاز .....................که 

النِّفِط ِمنها. َویُوَجُد نَوٌع ِمنها في َمدینَِة نیكَشهر بُِمحافظِة سیستان َوبَلوِشستان بِاسِم َشَجَرةِ  إنتاجُ َویُمكُن 

 ِمداِد.

مکان دارد و گونه ای از آن درشهر نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان به نام درخت مداد نفت از آن ا..............و 

 وجود دارد.

َرِة ِهي ِمن األشجاِر  َشَجَرةُ البَلوطِ   غاباٌت َجمیلةٌ ِمنها في ُمحافظةِ  توَجدُ َسنَة .  لفَيَو قد تَبلُُغ ِمَن الُعمِر أَ الُمَعمَّ

  إیالم َو لُِرستان.

سال می رسد. جنگل های زیبایی از آن در ...................است و گاهی عمر آن به ....................از درختان درخت بلوط 

 ....................... استان ایالم و لرستان

نجاب بَغَض  نَِة القاِدَمِة تَنُمو تِلَك  قد یَنَسىتَحَت الت راِب، َو  جؤزاِت البَلوِط السَّلیَمةِ یَدفُِن السِّ َمكانِها. َوفي السَّ

 الَجوَزةُ َو تَصیُر َشَجَرةً.

و در سال آینده، آن .............................را زیر خاک دفن می کند و گاهی جایش را ........................... سنجاب برخی  

 دانه می روید و درختی می گردد.

ادِ    َو ال أَطیََب ِمنهُ.َحلَّ ، ... َو هللاُ ما َعِمَل الناُس َعَمالً أَ اغِرسواُق )ع(: اِزَرُعوا وَ قاَل اإلماُم الصَّ

و پاک تر از .................، ... به خدا سوگند، مردم کاری .........................امام صادق )ع( فرموده اند: کشاورزی کنید و 

 آن انجام نداده اند.

 سید ضیاء ناجی                                                                                                                 

 

 


