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 بسم هللا الرمحن الرحمی
 جزوه عریب پایه هفمت )مشاکین(

 12ات  9درس 

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 الت اِسع  َادلَّ

 )خانواده موفق(  الارسة الناحجه

حةٌ  د زاِرعی  فاَل ٌح و َزوَجتُُه فاَل  ی ِ  .آ قای زارعی کشاورز و مهرسش نزی کشاورزست                           .الس َّ

 .ساکن هستندان اب فرزندانشان در روس تا ایش                               .قَریَةُهام ساکِناِن َمَع آأواِلدِهام یف 

 .عارف از برادرها بزرگ تر است                                       عاِرٌف آأکََبُ ِمَن اَلَخَوینِ 

 از خواهرها بزرگ تر است و ُسی ه                                     .َو ُُسیَُّة آأکََبُ ِمَن اُلختنَیِ 

 .خانواده ای موف ق هستند )آ هنا( ایشان                                               .ُُه ُآرَسٌة انِجَحةٌ 

اِن َوالتُّف احِ  بَیُتهُم نَظیٌف َو بُس تاهُنُم َمملوٌء بأأجشار م   .الَُبتُقاِل َو العنَِب َو الرُّ

 .پرتقال، انگور، اانر و سیب است درختانخانه شان پاکزیه و ابغشان پر از 

 گفت و گویی میاِن پدر و پرسان                                   :ِحواٌر بنََی الوِادِل َو اَلواِلد

 پدر: ای عارف کجا رفیت؟                               الوِادل: آأیَن َذَهبَت ای عاِرُف؟

ََل بَیِت اجلَد ِ َو اجلَ   ة َمَع صِادٍق َو حاِمدٍ عارف: ا   .عارف: به خانهأ پدربزرگ و مادربزرگ مهراه ابصادق و حامد        .دَّ

 پدر: ای صادق و حامد چگونه ابزگشتید؟                الوِادل: کَیَف َرَجعُتام ای صِادُق َو ای حاِمُد؟ 

ی اَرة   .دو برادر: اب اتومبیل                                       .اَلَخواِن: ابلس َّ

ا اَلوالُد؟   پدر: ای پرسها چرا رفتید؟                          الوِادل: ملاذا َذَهبمُت آأُّیُّ

ان  خَوة: ملُساعََدة َجد ِ
ِ
 .برادرها: برای مکک به پدربزرگامن                                 .اال

 .گفت و گویی میان مادر و دخرتان                             :حواٌر بنََی الوِادَلة َو الَبناِت  

یَُّة؟   مادر: ای ُسی ه کجا رفیت؟                           الوِادَلة: آأیَن َذَهبِت ای ُُسَ

امیَء َو نَرِجَس   ة َمَع ش َ َل بَیِت اجلَد ِ َو اجلَدَّ ی ة: ا   . و نرگسُسیه: به خانهأ پدربزرگ و مادربزرگ مهراه اب ش امی      .ُُسَ

امیُء َو ای نَرِجُس؟  مادر: ای ش امی و نرگس چگونه برگشتید؟           الوِادَلة: کَیَف َرَجعُتام ای ش َ

ی اَرة   .دو خواهر: اب اتومبیل                                   .اُلختاِن: ابلس َّ

َُّتها الَبناُت؟   مادر: ای دخرتها چرا رفتید؟                   الوِادَلة: ملاذا َذَهبنُتَّ آأی

تنا آأ   خواهرها: برای مکک به مادربزرگامن                           َخوات: ملُساعََدة َجدَّ

  

 


