بسم هللا الرمحن الرحمی
جزوه عریب پایه هنم (مشاکین)
درس  8ات 10
تان َمجهولتان ِ
الص َّحة َو ا ألمان
ِنع َم ِ
ناکت قابل توجه:
 -1حل مترینها به عهده دانش آموز میباشد .ناکت قواعدی در قالب جدول در مهنی جزوه موجود
است.
 -2برای ترمجه منت کتاب ابتدا سعی شود خود دانش آموز اب توجه به دانس تههای قبیل ،منت را ترمجه و
برای رفع اشاکل به جزوه مراجعه کند .برای رواخنواین سعی شود منت درسها هفته ای یکبار خوانده شود.
 -3برای تعامل بیشرت اب این جانب به اکانل تلگرامی  @moshkaniiمراجعه کنید .روزانه مطالب
آموزیش و سؤالات مربوط به دروس در این اکانل گذاش ته میشود.
 -4امیدوارم دانش آموزان عزیز مهیشه سامل و سالمت ابش ند و ناکت مربوط به هبداشت فردی و
معومی را رعایت کنند.
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َادل َّْر ُس الثا ِم ُن
ِحو ٌار ب َ َنی الزائِ ِر َو سائِ ِق َس ی َار ِة ْ ُاْل ْج َر ِة گفت و گویي میان زائر و رانندۀ اتکیس
السال ُم عَلَ ُیُک
َّ

السال ُم َو َر َمح ُة ه ِ
عَلَ ُ ُ
َبون؟
اّلل َو بَ َراکتُ ُه .آَ َین ت َْذه َ
یُک َّ

ن َْذه َُب ا ََل ُم ْت َح ِف َمکَّ َة الْ ُم َک َّر َم ِة

َاه ًال َو َسه ًال ِب ُُک .تَ َفضَّ لوا ِ .ا ْرکَبوا.

ََکْ راي ًْل تَأْخ ُُذ ِمنا؟

عنی راي ًْل.
َآرب َ َ

جر ُة غال َی ٌة ََ .ن ُن ثَالث َ ُة آأ ٍ
شخاص
ْ ُاْل َ

ََش ُة ٍ
رايْلت.
الثون راي ًْل ِ .ل ُ ِ
َعفو ًا؛ ثَ َ
ک زائِ ٍر ع َ َ

َه ْل ت َ ْقبَ ُل النُّقو َد الْريانیَّة؟

ون؟
ن َ َعم ْ.ل بَأْ َس .اي َش ُ
باب ،ه َْل َآ ُنت ایرانی َ

ن َ َعم َو ِم ْن آَ َین آَ َنت ؟

َآان ابکِس تا ين َو آ َأش تغ َُل هُنا .يف َو َ
طن ک ُن ُت آأش تغ َُل يف الْ َم َزرعَ ِة.

آَ َرآَیْ َت الْ ُمت َح َف َح َّّت ْاْل َن؟

ْل؛ ما َر َآیْ ُت ُه .ما ِعندي فُ َرص ٌة.

ِلامذا ما َذ َه ْب َت ا ََل هُناكَ ؟!

الصباحِ َح َّّت الْ َمسا ِء.
ِ َلن َآ ْش تَ ِغ ُل ِم َن َّ

َعفواً َِ َ .ک الساعَ ُة؟

عاِش ُة تَامم ًا
ال ْ ِ َ

تَعا َل َم َعنا َُّ ُ .ث نَ ْرجِ ُع َمع ًا؛ هَل ت َ ْقبَ ُل؟

ْل؛ ْل َآق ِد ُر ُ .شکر ًا َجزی ًال

َلیل الْ ُمت َح ِف  :گفت و گویي میان زائر و راهامنی موزه
ِحو ٌار ب َ َنی الزائِ ِر َو د ِ

ماذا يف هه َذا الْ ُمت َح ِف؟

الْ ُثار التارخي َّی ُة ِللْ َح َر َمنیِ َّ
الَشی َفنیِ

ما هذ ِ َِل الْ َعمودُ؟

الْ َعمو ُد الْخ ََش ُّيب ِل ْل َکع َب ِة.

َو ما هه ِذ ِه الْ ُثار؟

قَب ِة الْ َبقیعِ؛ َو
وي؛ آ ُاثر ب ْ ِِْئ َز َمز َم؛ ُص َو ُر الْ َح َر َمنیِ َو َم َ َ
ابب الْ ِم َ ِ
ُ
نَب الْقَد ِمي ِللْ َمسجِ ِد النَّ َب ِ
آ ٌاثر َمج َ ٌ
یَل ُآخ َْری
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آَ ْش ُک ُركَ عَ َیل ت َوضیحاتِ َك الْ ُمفیدَ ِة

ْل ُش ْک َر عَ َیل الْواجِ ِب
فعل مایض اس متراری در زابن عریب

مایض اس متراری :نشان دهند أه اکری است که در گذش ته چند ابر تکرار شده است( .پیی در پیی)
مثال:

سون (یعین مهیشه بوده و چندین ابر)
اَ ُّلط ُ
الب اکنوا ی َ ُدر َ

دانشجواين درس میخواندند

قاعده :اکن +فعل مضارع= فعل مایض اس متراری
تلکیف درس هش ت :فعلهای درس هش ت( منت کتاب و مترین ها) پیدا کرده و در برگهای ايدداشت کنید1(.منره)
ُصوص َحو َل ِ
الص َّح ِة :منت هایي درابرۀ هبداشت
دلَّر ُس الت ِاس ُع :ن ٌ
َا ْ
َآفضَ ُل ْ َاْللو ِان :ب َ ُ
س َآ ْو ِل َّلَّتینیِ فَقَط
عض الن ِاس ی َ ُظن َ
ون ِبأَ َّن ْ َاْللو َان ِللتَّلو ِین َآ ْو ِل َّلر ْ ِ
َ .و هل ِک ْن هَل َسأَلْنا آَن ُف َس نا یَوم ًا« :هَل یُ ْم ِک ُن ُمعال َ َج ُة ْ َاْلمر ِاض ِاب ْ َْللو ِان؟ ما َهو تأأ ُثري ْ َاْللو ِان الْ ُمختَ ِل َف ِة؟»

یَعتَ ِقدُ ب َ ُ
عض الْ ُعلَام ِء َآ َّن ِل ْ َاللو ِان تَأأثري ًا عَلَینا
ون
ا َّن َآ َح َّب ْ َاْللو ِان ا ََل الْ َعنیِ َ ْ ،اْللو ُان ا َّلطبیع َّی ُة الَّيت نُشا ِهدُ ها َحولَنا ِيف الل َّ ِ
یل َو النَّ ِ
الس ُّ
ون ْاْل َ ُ
اموي ُ َُّث الل َّ ُ
خض َو الل َّ ُ
ه الل َّ ُ
ون ْاْل َزر ُق َّ
هار َو َ
ِ
ون ب َ ِ
وراق الْ َخر ِیف
عض َآ ِ
ْاْلص َف ُر ِمث ُل ل َ ِ

عصاب
َآما الن ُور ْاْل َمح ُر فَن َ ْش ُع ُر ِابلتَّ َع ِب ِعندَ ما ن َُنظ ُر الَی ِه ِْلن َّ ُه ُ َُي ِركُ ْ َاْل َ
ِ
رور؛
رور ي َس تَ ْخ ِد ُم ُه ِيف ْ َاْلماکِ ِن الَّيت ِِبا َج ٍة ا ََل ِاْلنْ ِتبا ِه َاکشار ِات الْ ُم ِ
نون الْ ُم ِ
فَقا ُ
ِ
ِ
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