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 اداره آموزش و پرورش شهرستان خانمیرزا

 (پایه ی هشتم )  پنجم درسدرسنامه عربی 

 سجاد اسدی دومکانی تهیه کننده :

 

 الصداقَة: راستی

 متوسطه دوم آموزکالس دانش أسرین   .الْمُتَوَسِّطِ الثّانی الصَّفِّ فِی طالِبَةٌ«  أَسْرین»

 .است

است آمده تهران به ازسنندج او   «. طهران»إلَی«  سَنَندَج» مِنْ جاءَتْ هیَ  

. است درمدرسه جدیدی آموز اودانش     الْمَدرَسَةِ فِی جَدیدَةٌ طالِبَةٌ هیَ . 

ماند تنهاباقی دوهفته ومدت      .وَحیدَةً أُسبوعَینِ مُدَّةَ بَقِیَتْ وَ  

آیالر» بِاسْمِ زَمیالتِها إحْدی إلَیها جاءَتْ السَّبْتِ یَومِ فی الثّالِثِ األسُبوعِ فِی  » 

آمد نزدش به آیالر نام به هایش کالسی ازهم یکی درروزشنبه سوم درهفته . 

کرد گفتگو به بااوشروع مدرسه حیاط ودر .الْمَدرَسَةِ ساحَةِ فی مَعَها بِالْحِوارِ وَبَدَأتْ  

أسْرین» وَ«  آیالر» الطّالِبَتَینِ بَیْنَ الْحِوارُ » 

 آیالر) آموز دانش دو میان گفتگو                                                           

 (وأسرین

أنتِ؟ کَیفَ وَ جَیِّدَةٌ لِلهِ؛ الْحَمدُ - حالُکِ؟ کَیفَ -  

وتوچطوری؟.خداراسپاس؛خوبم - چطوراست؟ حالت-  

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



-.أَسرین اِسْمی - اسْمُکِ؟ مَا. بِخَیرٍ أنَا -  

است أسرین من نام - چیست؟ تو نام.خوبم من  

اسْمُکِ؟ مَا وَ .الدَّمْع بِمَعنَی بِالْکُردیَّة«  أسْرین» - مَعْناهُ؟ ما. جَمیلٌ اِسمٌ -  

-  تو ونام است اشک معنای به کردی به أسرین-چیست؟ آن معنای تاس زیبائی نام

 چیست؟

چیست؟ تو اسم معنی -.است آیالر من اسم ؟اسْمِکِ مَعنَی ما -. آیالر اِسمی -  

أیضاً جَمیلٌ مَعناهُ وَ جِدّاً جَمیلٌ اِسْمٌ -. الْأقْمارِ بَمَعنَی بِالتُّرکیَّةِ آیالر -  

- زیباست آن معنای وهمچنین است بسیارزیبائی نام -ها ماه یعنی ترکی آیالربه  

طهران؟ مِنْ أنتِ أ. سنندج مِنْ أنَا - أنتِ؟ مَدینَةٍ أیِّ مِنْ -  

هستی؟ تهرانی)تهرانی؟ از تو آیا.هستم ازسندج من -هستی؟ شهر ازکدام ) 

.أیضاً مِثْلی فَأنتِ -. هُنا ساکِنَةٌ وَ تبریز مِنْ أنَا ال؛ -  

هستی من تونیزمانند پس-هستم اینجا وساکن(تبریزیم)تبریزهستم از خیر؛من  

. إداریَّةٍ مُهِمَّةٍ فی والِدی لِأنَّ - طهران؟ إلَی جِئْتُم لِماذا -  

است اداری درماموریت زیراپدرم-اید؟ آمده تهران به چه برای . 

دوسال -است؟ سال چند پدرت ماموریت. سَنَتَینِ - والِدِکِ؟ مُهِمَّةُ سَنَةً کَمْ -  

خراسان درمیدان-کجاست؟ شما خانه.خُراسان ساحَةِ فی - بَیتُکُم؟ أینَ - . 

!تَصدُقینَ؟ أ -. الْمَکانِ نَفْسِ فی بَیتُنا. عَجَباً -  

گوئی؟ می راست آیا-جاست درهمان ما خانه.است شگفت ! 
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.شَهْرٍ قَبْلَ جِئْنا - جِئْتُم؟ مَتی بِالتَّأکیدِ؛ نَعَم؛ -  

ایم آمده پیش ماه یک-اید؟ آمده بله؛البته؛کی . 

الْآنَ؟ حَتَّی رَأیْتُکِ ما فَکَیفَ -.  زَمیلَتانِ وَ جارَتانِ فَنَحنُ -  

ام؟ توراندیده چطورتااالن پس-.هستیم کالسی ودوهم دوهمسایه ما پس  

- . مُهَندِسُ هوَ - أبیکِ؟ مِهنَةُ ما. عَجیبٌ  

است اومهندس-چیست؟ پدرت شغل.است عجیب  

. میل باکمال -آیی؟ می مان خانه آیابهٍ.سُرور بکِلِّ - بَیتِنا؟ إلَی تَأتینَ هلْ  

-کی؟.والِدَتی تَقبَلُ وَ والِدی لی یَسمَحُ بَعدَما - مَتی؟ -  

کند قبول ومادرم بدهد اجازه پدرم عدازاینکهب . 

سَأَسْأَلُهُما. اللّهُ شاءَ إنْ - أُمُّکِ؟ تأَتی هَلْ وَ أبوکِ؟ یأَتی هَلْ وَ - . 

 خواهم سئوال ازایشان.اگرخدابخواهد-آید؟ می مادرت آید؟وآیا می پدرت  وآیا

 کرد

 ..الْغَریبُ مَنْ لَیْسَ لَهُ حَبیبٌ. الْامامُ عَلیٌّ )ع(غریب کسی است که دوستی ندارد

. 
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.این زرّافه ، آب می نوشد .این گنجشک ، آب می نوشد 

.ما در آزمایشگاه کار می کنیم .ما فوتبال بازی می کنیم 
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بزای هعالجَ دختزػاىبزای هأهْریت اداری  خاًْادٍ أطزیي بزای چَ بَ تِزاى آهذًذ؟   -1

دّ ُفتَ                چٌذُفتَ أطزیي تٌِا هاًذ؟                     یک ُفتَ                 -2

درکالص دّم أطزیي در کذام کالص بْد؟                 درکالص اّل                 -3

پؼت هذرطَ درهیذاى خزاطاى              خاًَ أطزیي ّآیالر کجا بْد؟             -4

ًَ؛اّطٌٌذجی بْد آیا أطزیي تبزیشی بْد؟                  بلَ؛اّتبزیشی بْد              -5
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.رویم  میما به خانه .رویم  میما  از کوه  باال 
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گذػتَ  آیٌذٍباغ ُاآمدشغل

فزّع  خزیذ

راطت هی گْیذ  درّغ هی گْیذ

دیذ
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فی ػارع تختی

الَظیذحظیٌی

ًََعن َأًا َقٌْیآیاتْقْی ُظتی؟ -3

هذرطَ تْکجاطت؟ -1

اطن هعلن تْچیظت؟ -2

الخاِهَض َعَؼزدّطت هي چٌذ طالتَ؟ -4

کجا باسی هی کٌی؟

هِن
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