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 بسم هللا الرمحن الرحمی
 )مشاکین( هنمجزوه عریب پایه 

 10ات  8درس 

ة َو الأمان حَّ ِ  ِنعَمتاِن َمجهولتان الص 
 ناکت قابل توجه:

حل مترینها به عهده دانش آ موز میباشد. ناکت قواعدی در قالب جدول در مهنی جزوه موجود  -1 

 است.

های قبیل، منت را ترمجه و برای ترمجه منت کتاب ابتدا سعی شود خود دانش آ موز اب توجه به دانس ته -2

 برای رواخنواین سعی شود منت درسها هفته ای یکبار خوانده شود. برای رفع اشاکل به جزوه مراجعه کند.

مراجعه کنید. روزانه مطالب  moshkanii@جانب به اکانل تلگرامی  تعامل بیشرت اب اینبرای  -3

 آ موزیش و سؤالات مربوط به دروس در این اکانل گذاش ته میشود.

و ناکت مربوط به هبداشت فردی و  امیدوارم دانش آ موزان عزیز مهیشه سامل و سالمت ابش ند -4

 معومی را رعایت کنند. 
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ْرُس الث اِمنُ   َادلَّ

ی اَرِة اْْلُْجَرِة گفت ائِِر َو سائِِق س َ  اتکیس رانندۀ و زائر میان گویي و ِحواٌر بنََی الز 

الُم عَلَیُُک  ِ َو بََراکتُهُ  السَّ الُم َو َرمَحُة اّلل ه   تَْذَهبوَن؟آَیَن  .عَلَیُُکُ السَّ

  

َمِة  ََل ُمْتَحِف َمکََّة الُْمَکرَّ لوا .هاًل َو َسهاًل ِبُُک اَ  نَْذَهُب ا    .ِاْرکَبوا .تََفضَّ

  

  .َآربَعنَی رايْلً   ََکْ رايْلً تَأُْخُذ ِمن ا؟ 

  
ةُ  زائِرٍ  ِلُک ِ  .رايْلً  ثاَلثونَ  َعفوًا؛ ََنُن ثاَلثَُة آأشخاٍص  .اْْلُجَرُة غالَیةٌ    .رايْلٍت  َعََشَ

  
باُب، اي .بَأَْس  ْل .نََعم َهْل تَْقبَُل النُّقوَد الرْيانیَّة؟  یرانی وَن؟  َآنُت  َهلْ  ش َ  ا 

  
تغَلُ  وَ  ابکِس تاني  َآان نََعم َو ِمْن آَیَن آَنَت ؟  .الَْمزَرعَةِ  آأش تغَُل يف کُنُت  َوطَن  يف .ُهنا آأش َ

 
 .ما ِعندي فُرَصةٌ  .ْل؛ ما َرَآیُْتهُ  اْْلَن؟  َحّتَّ  الُْمتَحَف  َرآَیَْت  آَ 

  
ََل ُهناَك؟ باحِ َحّتَّ الَْمساءِ  !ِلامذا ما َذَهْبَت ا  تَِغُل ِمَن الصَّ  .ِلَن  َآش ْ

  
اعَُة؟ .َعفواً  ُة تاَمماً  ََکِ الس   الْعاِِشَ

 ُشکرًا َجزیالً  .ْل؛ ْل َآقِدرُ  َهل تَْقبَُل؟ نَْرِجُع َمعًا؛ُُثَّ  .تَعاَل َمَعنا

ائِرِ  بنَیَ  ِحوارٌ   موزه راهامنی و زائر میان گویي و گفت    :الُْمتَحِف  َدلیلِ  وَ  الز 

َذا الُْمتَحِف؟ یَفنیِ  ماذا يف هه  الْثاُر الت ارخيیَُّة ِللَْحَرَمنِی الَشَّ

  
ِِلَ الَْعموُد؟ يبُّ ِلْلَکعَبةِ  ما ذه  .الَْعموُد الَْخش َ

  
ِذِه  ؛ الْثاُر؟َو ما هه ِة الَْبقیعِ؛ َو  ابُب الِْمنََبِ الْقَدمِي ِللَْمسِجِد النََّبوي ِ آ اثُر ِبْْئِ َزمَزَم؛ ُصَوُر الَْحَرَمنِی َو َمقََبَ

 آ اثٌر مَجیََلٌ ُآْخَری
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ْل ُشْکَر عیََل الْواِجِب آَْشُکُرَك عیََل تَوضیحاتَِك الُْمفیَدةِ 

فعل مایض اس متراری در زابن عریب

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

الُب اکنوا یَدُرسوَن خواندنددانشجواين درس می     مثال:  (عین مهیشه بوده و چندین ابری)اَلطُّ

قاعده: اکن+ فعل مضارع= فعل مایض اس متراری

(منره1ای ايدداشت کنید.)ها( پیدا کرده و در برگهتلکیف درس هش ت: فعلهای درس هش ت) منت کتاب و مترین 

ِة: حَّ ِ ْرُس الت اِسُع: نُصوٌص َحوَل الص  منت هایي درابرۀ هبداشت ادَلَّ

ْسِ  َآوْ  ِللتَّلوینِ  اْْلَلوانَ  ِبأَنَّ  یَُظن ونَ  الن اِس  بَعُض  :اْْلَلوانِ  َآفَضلُ  ینیِ  َآوْ  ِللرَّ فَقَط ِللَّتَّ

نا َسأَلْنا َهل َولهِکنْ  . «الُْمختَِلَفِة؟ اْْلَلوانِ  تأأثريُ  هوَ  ما اِبْْلَلواِن؟ اْْلَمراِض  ُمعالََجةُ  یُْمِکنُ  َهل» :یَوماً  َآنُفس َ

عَلَینا تَأأثرياً  ِلاْلَلوانِ  َآنَّ  الُْعلاَمءِ  بَعُض  یَعتَِقدُ 

نَّ 
ِ
ََل  اْْلَلوانِ  َآَحبَّ  ا بیعیَّةُ  اْْلَلوانُ  الَْعنِی، ا  َّيت نُشاِهُدها الطَّ امويُّ  اْْلزَرُق  اللَّونُ  وَ  اْْلخَضُ  اللَّونُ  هَ  وَ  النَّهارِ  وَ  اللَّیلِ  يِف  َحولَنا ال  اللَّونُ  ُُثَّ  السَّ

 الَْخریِف  َآوراقِ  بَعِض  ِمثُل لَونِ  اْْلصَفرُ 

ا لَیهِ  نَنُظرُ  ِعنَدما اِبلتََّعِب  فَنَْشُعرُ  مَحرُ اْْل  الن ورُ  َآم 
ِ
َّهُ  ا ِكُ  ِْلن اْْلَعصاَب  ُُيَر 

ََل  ِِباَجةٍ  الَّيت اْْلَماکِنِ  يَس تَْخِدُمُه يِف  الُْمرورِ  فَقانونُ 
ِ
شاراِت  نِْتباهِ اِْل  ا

ِ
الُْمروِر؛ اَک


