
3

ْ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
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ا ِتخدامُ  فیهَا فَاْْلَفَضلُ  النَّومِ  غَُرُف  َآم  ئَةِ  اس ْ ِ  .الَْبنَفَسجي ِ  اَکللَّونِ  ِلاْلَعصاِب  اْْلَلواِن الُْمهَد 

اْْلَطفالِ  َوزنِ  زايَدةُ  «ا  » فیتامنی فَوائِدِ  ِمنْ  A  «ا  »فیتامنی

ی اروَن يِف  اکنَ  وَ  ِللَْعنْیِ  ُمفیدٌ  هوَ  وَ  َّیلیَّةِ  الْغاراِت  ابِْتداءِ  قَْبلَ  یَتَناَولونَهُ  الث انَیةِ  الْعالَمیَّةِ  الَْحْرِب  الطَّ   الل

َذا الْفیتامنُی َموجوٌد يِف النَّبااتِت َو الَْفواکِِه اِبللَّوِن اْْلَصَفِر اَکلِْمْشِمِش َو   الَْجَزِر َو ِقَْشِ الَُْبتُقالِ َو هه

َذا یوَجدُ C فیتامنُی)يس( اَزج الَْحلیِب  يِف  الْفیتامنیُ  هه  الَْحلیِب الُْمَجفَِّف  يِف  یوَجدُ  ْل َولهِکنَّهُ  الط 

ینَ  اْْلَطفالُ  وَ  ُدُث  اْْلَوقاِت  َآکَثِ  يف َوْحَدُه، یَتَناَولونَهُ  اَّلَّ اقنَِی  يِف  َضعٌف  لَُهم َُيْ  الس 

 .تُقالِ الَْبُ  َعصريِ  َآوْ  اللَّميونِ  َعصريِ  ِبتَناُولِ  التَّغذیَةِ  يِف  النَّقِص  هَذا یُمِکُن تَعویُض  وَ  .

 مربوط به مبحث ساعت میباشد این متریهنا اکمل حل شود. 95و  94متریهنای صفحه  ساعت شامری

 ابید از اعداد ترتییب اس تفاده کنمی. رای اینکه بتوانمی به زابن عریب ساعت را بگویمیب

اِبع/َالث اِلث/َالث ان/ولَّ اْلَ  اعداد ترتییب: اِدس/َالْخاِمس/َالر  اِبع/َالس   َعََش  َالث انَ َعََش/  َالْحاديَ  ِِش/َالْعا /َالت اِسع /َالث اِمن /َالس 

 ساعت در زابن عریب سه حالت دارد.بیان 

الساعة اخلامسة/ الساعةبه عنوان مثال : عددی را که ساعت شامر روی آ ن است را میگویمیساعت اکمل ابشد اگر  -1

 العاِشة/ و.... الساعةالتاسعة/

 بع(الرُّ )عدد ساعت را میگویمی بعد به آ ن )و( اضافه میکنمی و لکمه دقیقه ابشد. ابتدا  15دقیقه شامر ساعت روی  اگر -2

 لربع )ساعت پنج و ربع(ورمي مثال: الساعة التاسعة و الربع )ساعت نه و ربع( الساعة اخلامسة و اآ  می

( اضافه میکنمی و لکمه دقیقه ابشد. ابتدا  45دقیقه شامر ساعت روی اگر  -3 عدد ساعت را میگویمی و بعد از آ ن )اْل 

  دقیقه به نه( 15الساعة التاسعة اْل  الربع) ساعت  آ ورمي. مثال:)الربع( را می
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 منره(2) های خود ترمجه کنید.درس هنم: منت های زیر را اب توجه به دانس ته تلکیف 

 

 

 


