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 بسم هللا الرمحن الرحمی
 )مشاکین( هش متجزوه 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                       اِلإْعِتامُد عیََل النَّْفِس:اعامتدبه نفس                      َاَّلَّ
ها یف َمزَرعٍَة کَبرَیٍة َو تَقوُل ِلِفراِخه  اََتُرُج ُعْصفوَرٌة ِمْن عشُّ

ای ِفرایخ، عَلَیُکنَّ ِبُمراقََبِة َحَراکِت صاِحِب الَْمزَرعَِة. ماذا یَقوُل َو یَفَعلُ 

ُل: صاِحُب الَْمزَرعَِة َمَع جاِرِه یَذَهبا ََل الَْفْرُخ الأوَّ .امََشََرتنَِی َو ََیِلساِن بَینَ ِن اإ

َجَرتنَیِ  َل نَْفِس الشَّ .الَْفْرُخ الث این: َزوَجُة صاِحِب الَْمزَرعَِة َو جاَرُُتا تَذَهباِن اإ

الَْفْرُخ الث اِلُث: الْجریاُن ََیِلسوَن عیََل الَْیمنیِ 

ِلْسَن عیََل الْیَسارِ  ُل: الْجاراُت ََیْ الَْفْرُخ الأوَّ

؟ م اذا یَفَعلوَن؟ آأ هِذِه ضیافٌَة؟الَْفْرُخ الث این: َما الَْخََبُ

عاَم َو الُْخْْبَ َو ََیِلْسَن َجنَْب الاْمئَِدةِ  الَْفْرُخ الث اِلُث: الن ِساُء ََیِلْْبَ الطَّ

ِجاُل ََیَمعوَن الَْحَطَب َو ََیِلبوَن الاْمَء َو بَْعَد ٰذِلَک یَلَْعبونَ الَْفْرُخ  ُل: الر  اْلوَّ

 «ماذا َحَدَث ؟»تَرِجُع اْلُمُّ َو تَسأأُل ِفراَخها: 

.الَْفْرُخ الث این: صاِحُب الَْمزَرعَِة َطلََب الُْمساعََدَة ِمْن جریاِنِه ِلَجْمعِ الَْقْمِح. عَلَینا اِبلِْفرارِ 

نا ُن یف آأماٍن یف ُعش  ِ آأمُّ الِْفراخِ: ل؛ ََنْ

ُرُج الُْعْصفوَرُة ِمَن الُْعش ِ َو تَقوُل ِلِفراِخها :یِف الَْیوِم الث این ََتْ
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ةٌ  ضاعَُة الُْفرَصة غُصَّ  عَلَیُکنَّ اِبلُْمراقََبِة؛ اإ

ِ قاَل الَْفْرُخ الث اِلثُ  بَْعَد ُرجوعِ اْلم 

آأمُّ الِْفراخِ : ََنُن یف آأمانٍ   صاِحُب الَْمزَرعَِة َطلََب الُْمساعََدَة ِمْن آأْقِرابئِِه ِلَجْمعِ الَْمحصوِل. عَلَینا اِبلِْفرارِ 

ْمعِ الَْقمِح ِبنَْفیس غَدا   یِف الَْیوِم الث اِلِث  ْعنا آأنَّ صاِحَب الَْمزَرعَِة یَقوُل َسأأبَدُآ ِِبَ .الِْفراُخ: ََسِ

اْل َن عَلَینا اِبلُْمهاَجَرةِ »خافَْت آأمُّ الِْفراخِ َو قالَْت: 

. : هُنَّ  ِلامذا عَلَینا اِبلُْمهاَجَرِة ؟! هَو َوحیٌد َو ِبال َصدیقٍ »الِْفراُخ یَْسأألَْن ُآمَّ

؛ : ِعنَدما یَْعَتِمُد الإنساُن عیََل غرَِیِه؛ ل یَفَعُل َشیئا  ُمهِمًّ اُلم 

 یَشءٍ  ُک ِ  َو ِعْنَدما یَْعَتِمُد عیََل نَْفِسِه؛ یَقِدُر عیََل 
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 آ موزش فعل مضارع)حال( در زابن عریب

انتهای آ ن  -2ابتدای آ ن ابید یکی از حروف )ا ت ی ن( ابشد  -1نکته اسایس: فعل مضارع از نظر ظاهری دو عالمت دارد 

 ای ن( ابشد. _ُ ابید)

نکته لکیدی: بعیض لکامت هستند که هر دو عالمت را دارند مثل )اصفُر، ایسنی( وَل فعل مضارع نیستند که اب توجه به معنای 

                       آ ن این نکته دانسه میشود.

 نشانه فعل فعل مضارع در زابن فاریس و عریب

 َآذَهُب  آأان می روم من اول خشص مفرد)یک نفر(

 انتها ابتدا

 -ُ  آَ 

دوم خشص مفرد )یک 

 نفر(
 می روی تو

 -ُ  َت  تَذَهُب  آأنَت )مرد(

 ینَ  َت  تَذَهبنیَ  آأنِت )زن(

سوم خشص مفرد )یک 

 نفر(
 می رود او

 -ُ  یَ  یَذَهُب  هَو )مرد(

 -ُ  َت  تَذَهُب  هَی )زن(

 -ُ  نَ  نَذَهُب  ََننُ  می رومی ما اول خشص مجع )چند نفر(

)چند دوم خشص مجع 

 نفر(
 می روید شام

 ونَ  َت  تَذَهبونَ  آأنمُت )مردها(

 نَ  َت  تَذَهْبَ  آأننُتَّ )زهنا(

 انِ  َت  تَذَهبانِ  آأنامت )دو مرد ای دو زن(

سوم خشص مجع )چند 

 نفر(

آ هنا 

 )ایشان(
 می روند

 ونَ  یَ  یَذَهبونَ  ُُه )مردها(

 نَ  َت  تَذَهْبَ  ُهنَّ )زهنا(

 انِ  یَ  یَذَهبانِ  ُهام )دو مرد(

 انِ  َت  تَذَهبانِ  َهام )دو زن(

 منره(1منت درس را خوانده و فعلهای مضارع آ ن را بنویس ید. )تلکیف درس هش مت: 


