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در مرزها       فی الحدود  

 

مادربزرگ:الو.سالم برتو عزیزمالجَدَّة : ألو. السَّالمُ عَلَیکَ یا عَزیزی.    

شما کیستید؟  کِ السَّالمُ. َمنْ أنتِ؟سالم برشما.ُمحسِن : عَلَیْ  

نشناختی؟  (مادربزرگت را گ:چطور)چگونهرالجَدَّة : کَیْفَ ما عَرَفْتَ جَدَّتَکَ؟! مادربز  

نشناختم.حالتان چطوراست؟ را محسن:ببخشید.صدایتان         ُمحسِن : عَفْواً؛ ما عَرَفْتُ صَوتَکِ. کَیفَ حالُکِ؟  

چطوراست؟)شماچطورید(؟  بخَیٍر وَ کَیْفَ حالُکُم؟ من خوبم وحالت شما الجَدَّة : أنَا  

. ُمحسِن : کُلُّنا بخَیْر.محسن:همگی مان خوبیم  

 الجَدَّة : أیْنَ أنتم الْانَ؟ مادربزرگ:شماکجائیداالن؟ 

. رسیدیم  مرزها محسن:به شهرمهران در   وِد.ُمحسِن : وَصَلْنا إلَی َمدینِة ِمهْران فی الْحُد  

ومادرت کجا هستند)کجایند(؟ پدر مادربزرگ:    جَدَّة : أیْنَ الْواِلدُ وَ الْواِلدَة؟ال  

 ُمحسِن : هُما جاِلسانِ عَلَی الْکُرْسیِّ.محسن:آن دو روی صندلی نشسته اند. 

خوبند؟ الجَدَّة : هَلْ هُما بخَیْر؟ مادربزرگ:آیا آن دو   

 ُمحسِن : نَعَمْ؛ الْحَمْدُ للِه.بله.شکرخدا

آنجاچگونه است؟ هوا جَدَّة : کَیفَ الْجَوُّ هُناکَ؟ مادربزرگ:ال  

.است هواکمی سرد محسن:  ُمحسِن : الْجَوُّ باردٌ قلیالً . . 

مادر کتابخانه نوشتیم. -2ما تکالیفمان را نوشتیم.   -1             61صفحه  ترجمه تصاویر  
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ای ابراهیم این کار را با خدایان ما  آیا تو-2قرآن از هر)چیز( مثال زدیم.  این برای مردم در-1   63و 62پاسخ تمرین اول صفحه 

ما از مرز عبور کردیم   -5.بچّه گفت»من ناراحت نشدم« - 4برای ما مثال زد وخلقتش را فراموش کرد.-3انجام دادی. ؟   

           اَلصَّالةُ مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ.             اَلدُّنیا   کَنْزٌ .            .اَلْعِلْمُاءِ ِمنْ َمالبِسِ النِّس                 اَلْفُسْتان   63پاسخ تمرین دوم صفحه 

ِمفْتاحُ الْعِلْمِ.              اَلسُّوالُ    آفَةُ الْعِلْمِ .           عَموالدّین .اَلنِّسیان   

تو چادر -3را یاری کردی ،برای اینکه تو شریف هستی. تو او -2من کمی ناراحت شدم. -1  64و  63پاسخ تمرین سوم صفحه 

مااز کوه باالرفتیم.-7ما چوب را قطع کردیم. -6فراموش کرد.او چیزی را -5او روی زمین افتاد.-4زیبایی پوشیدی.  

ما بسیار خوشحال شدیم.-10.ما برای گرفتن جایزه ها ایستادیم.     9ما احساس افتخار کردیم.   -8  

 ***************************************************************** 

 

 

 

خانواده موفق     النّاجحۀاألسرة   

حٌ و زَوجَتُهُ فَلّاحةٌ. آقای زارعی کشاورز و همسرش نیز کشاورزست.  االسَّیِّد زارِعیّ فَلّ   

 بدانیم 

 الدّرسُ السابع 
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