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ْفَرُة الِْعلْمیَّةُ  -درس هنم  سفرعلمی)گردش علمی(:السَّ

ُنَّ َسوَف یَْذَهْْبَ ِلَسْفرَة  ََل ایسوجطاِلباُت الَْمدَرَسِة َمرسوراٌت َلهنَّ   ِعلْمیٍَّة ِمْن شریاز اإ

بوعِ الْقاِدمِ  ََل َسْفَرٍة ِعلْمیٍَّة یَوَم الَْخمیِس یِف الْس ُ نَْذَهُب اإ  الُْمدیَرُة : س َ

عَلَْیُکنَّ ِبُمراعاِة بَْعِض اْلُمورِ 

  َُتیئَُة ِمنَْشَفٍة َصغرَیٍة َو کَبرَیٍة َو ِفرشاٍة َو َمعجوِن آأس نانٍ 

اِبَعِة صَ  اعَِة الس  باحا  الُْحضوُر یف ساَحِة الَْمدَرَسِة یف الس 

اِلباُت یَْسأألَْن الُْمدیَرةَ   الط 

ََل آأْیَن نَْذَهُب ؟ َدیت ،اإ ی ِ  اْلُوََل:  ای س َ

ََل ایسوج َو َحولَها الُْمدیَرُة: اإ

ت مَجیَلٌ  یف هِذهِ   .الُْمحافََظِة غاابٌت َو آأهْناٌر َو آأزهاٌر َو بَساتنُی َو ُعیوٌن َو شلاَل 

ْبتِ  ََل السَّ ٍم ِمَن الَْخمیِس اإ  .الث انیُة: ََکْ یَْوما  نَْبَقی؟ الُْمدیَرُة: ثاَلثََة آأای 

 

اِبَعةِ  اعَِة الس   .الث اِلثَُة: َمََت نَْرِجُع؟ الُْمدیَرُة: َصباَح یَوِم اْلََحِد یِف الس 
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ََل ُهناَک؟ الُْمدیَرُة: اِبلْحاِفَلِ  اِبَعُة: ِِبَ نَذَهُب اإ  .الر 

 الْخاِمَسُة: آأیَن نأأُکُ الَفطوَر َو الَْغداَء َو الَْعشاَء؟

دٍ   الُْمدیَرُة: یف َمْطَعٍم نَظیٍف َو َجی ِ

الُ  اِدَسُة: َهِل الَْجو  َمْسموٌح لَنا؟ الُْمدیَرُة: نََعمْ  الس 

ْسرِتاَحِة؟ الُْمدیَرُة: یف فُنُدِق الُْمَعل ِمنیَ  اِبَعُة: آأیَن نَبَقی ِلاِلإ  .الس 

.الُْمدیَرُة: نََعْم؛ ثاَلثَُة َمالِعبَ الث اِمنَُة: َهْل ُهناَک َملَْعٌب؟ 

ْفرِة الَْجمیَلِ فَ   .رَِح الَْجمیُع ِلهِٰذِه السَّ

 رود یمالکی ت به اکر م یبرا یِل ، َل : براای  نزد ِعْنَد: ۀلکم یگاه

 در ترمجه آ ن دقت کنید

 گویمی : مداد سْب دارمعندی قمٌَل آأ َخرض:  به جای اینکه بگویمی نزد من مداد سْب است  می

 کتاخبانه ای دارمیگویمی: لنا َمکتََبة:           به جای اینکه بگویمی برای ما کتاخبانه ای است می

 منره(1کنید )وانید و ترمجه های زیر را خبمنتاب توجه به دانس ته های خود تلکیف درس: 

الف( 
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ب( 

ج( 

 منره( 1حتقیق)

آ درس سایَت که از آ ن ایدداشت  دانش آ موزان میتوانند حتقیق زیر را به صورت اختیاری اجنام دهند. حامت کتاب ای

 برداری کرده اید؛ بنویس ید.

انم چه حیواانیت در قران آ مده است و علت آ ن چیست؟عنوان حتقیق:  

الِْحََکُ:حمکت ها -درس دُه

ُ اللَُّغِة الَْعَربیَّةِ  :َسأأَل ُمَعمل ِ

ُل: نََعم؛ نَعرُِف کَثریا   َهلْ  .تَْعرِفوَن ِحَکام ؟ اْلوَّ

ِ َمَع الَْجامعَةِ  - اِد؟ الث اِلُث: یَُد اّلل ٰ َمْن یَْذکُُر َحدیثا  َعِن اِلحت ِ

ةٌ  ضاعَُة الُْفرَصِة غُصَّ اِبُع: اإ َمْن یَْعمَلُ ِمنَُک ِحمکَة  َحوَل الُْفرَصِة؟ الر 

نَِة؟ الْخاِمُس:ُحْسُن الُْخلُِق  ینِ َمْن یَقوُل َحدیثا  َحْوَل اْلأْخالِق الَْحس َ ِنْصُف اَّل 


