




.تزای ضاعزایزاًی پزّیي اعرصاهی اسدایي خاًَ تزای کیسد؟



دّرٍ درسِای کالص ُفرن

لغد ًاهَ

سالم تزضوا ای داًص آهْساى 
ُطرنخْش آهدید تَ کالص 

حالراى چطْراسد؟
جدیدهثارکسال ذحصیلی 

.راتفِوید سادٍخداراضکزتزای ایٌکَ ُواًا ضوا هی ذْاًید عثارذِای 

هیٍْ



ُوٌطیٌی

پدرّهادر

ُفراد

پزکار

طالی





.ایي ضاعز،ایزاًی اسد

.ایي دکرز،هْفك اسد

.آى تاسیکي،تزًدٍ اسد

.آى ًْیسٌدٍ،داًطوٌداسد

.فزّضٌدٍ،ضکزگشارُسرٌد2ایي 

.دخرز،صثْر ُسرٌد2ایي 

.ایي دّسراى ،ایسرادٍ اًد

.آى هادرُا،ًطسرَ اًد



َلویٌصًاِفَذٌج

َعلی االرِض
َثزّیيِل

ِاثٌاىُذاَسعدٌی



ِاثٌاَعَطَزَعَطَزجَخوَسح

ّاِحدَأَحَدَعَطَزَأرَتَعح

َسثَعحِاثٌاِىِسَرح

ِذسَعحَثالَثحَثواًَیح





.ضوادرسراى راًْضرید
.ضوادّسرراى رایادکزدید

.آًِادسرطاى راتاالتزدًد

آًِاتَ اذالطاى رسیدًد

.آًِاتَ رّسرایطاى رسیدًد

.آًِاکلیدضاى رایافرٌد



َْدَآحَوزَأخَضز َآس

َأسَرق َأتَیط َأصَفز

الّسثد

اإلثٌیِي

اإلرتعاء

األَحد

الٌّثالثاء



ذاءریفیفتیع

==
==

=
=

≠
≠

≠≠
≠≠

َرخیَصح≠غالَیحَفْق≠َذحدًِِاَیح≠ِتداَیحکّثیز≠للیل

َّل≠آِخز تارد≠حاّرَیسار≠َیویيُحسي≠سْءَأ
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َحماِئة یَيّاِلفاِىیْه

َأحیاء یِيَحَزه

اخُهؤِهٌ

اخًاِجحَّىفائش

لزائد درص
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دوره اول متوسطههشتم  عربی 

سید علی حسینی: نام دبیر

2درس

ali1351
ali135106

09102060636

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


اسالميجهان 

ali
ali

09102060636

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


1

اهمّیت زبان عربی -1

2

.است پروردگار جهانیاناست که ستایش ازآِن خدایی  -2

برای اینکه هماناما درسال گذشته موفق شدیم ومی توانیم  -3

عبارتها و 

.ساده رابخوانیممتن های 

3

4
5

زبان عربي نیازمندیم یادگرفتنومابه  -4

وزبان فارسی باآن بسیارمخلوط شده  -6
.است

6

.براي اینكه آن زبان دین ما است -5

.استبین المللی همانا زبان عربی اززبانهای  -7

7

8

قرآن وحدیث ها به زبان عربی  -8
.است آشکار

9

.استسازمان ملل مّتحد عربی اززبانهای رسمی در  -9

ali
ali

09102060636

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


.خدمت کردندایرانیها بسیاربه زبان عربی  -1010 11

فیروزآبادی لغت نامه ای در زبان عربی نوشت  -11

اسمش

.است«القاموُس المحیط»

12

وسیبویه اولین کتاب کامل  در قواعد زبان عربی  -12

.است« الکتاب»رانوشت اسمش 

13

بیشتر اسم پسرها ودخترها در جهان اسالمی  -13

.عربی است

کلمه های عربی، درفارسی بسیاراست واین به  -14

.خاطر احترام ایرانیها به زبان قرآن است

.می دانممن معنی کلمه های بسیاری را  -15

یادمی آورموهمه کلمه های سال گذشته را به  -16

ومی توانم  متن های ساده راکه دراین مثالها   -17

آمده است رابخوانم

.علم درکودکی مانند کنده کاری درسنگ است -18

معنی کلمه های کتاب  همچنینای برادرم؛ آیاتو -19

؟می دانیاول را 

ای خواهرم؛آیاتومعنی آیه ها وحدیث های ساده  -20

؟می فهمیرا 

14

15
1617

18

19

20



می نویسممن باقلم قرمز می نویسممن باقلم سیاه 

حفظ می کنیتوقرآن رابه دقت  حفظ می کنیتوقرآن رابه خوبی 

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


بسیارمهم

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


سازم میساختم

کاریمی کاشتی

کنیمی قبول قبول کردی

.کمی ازاسم پسرها ودخترها درجهان اسالم عربی است -1

.سیبویه اولین کتاب کامل درقواعد زبان فارسی رانوشت -2

فیروزآبادی لغت نامه ای درزبان عربی نوشت -3

.ایرانیها به زبان عربی کم خدمت کردند -4

بسیارمهم

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


کنی ای پسر؟ میچه کار

.کنم میبه عکس نگاه 

سازی؟ میآیاصندلی 

. سازم مینه؛میز 

کنی ای پسر؟ میچه کار

.کنم میبه عکس نگاه 

کنی ؟ میای خانم چه کار

. خوانم میکتاب شعر 

سازی؟ میآیاصندلی 

. سازم مینه؛میز 

روی؟ میآیاباخواهرت 

روممی نه؛بادوستم 

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


زبان←گرفتاری انسان درآن است

نادانی←مرگ زنده ها

خوش اخالقی←نصف دین

طال←وقت مانندآن است

مادرها←بهشت زیرپاهایشان است

.قراردادیمازآب هرچیزی رازنده 

.کنی میحفظ واالن سوره قدررا حفظ کردی توسوره نصررا 

شوی میکالس اول  داخلوتو شدم کالس دوم داخل من 

.کنی میعمل واالن به آن قبول کردی توحرف پدرت را 

:ماضی

:مضارع

َحِفظتِ َجَعلنا

ینَ حفِظتَ 

َدَخلتَ 

دُخلُ تَ 

َقبِلتَ 

َتعَملُ 

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


؟زدیدقیقه قبل دررا 2آیاتو -2

مضارع ینَ فَعلتَ  أنتِ 

ماضی تَ َفَعل أَنتَ 

مضارع فَعلُ أ أنا

بسیارمهم

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


یپرس مییپرس میمپرس می

اجازه 
مده می

اجازه 

یده می

اجازه 

یده می

یاد

مکن می

یاد

یکن می
یاد

یکن می

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


ل        م         اع       
غ        ة       ل 
ع      ل        م        ت

ح       و        ا       ج ن      

ف     ع       ت        ر

س      ی       ط     ب 
 ه س   ت        

ه        م      ف ت       
ص    و  ن      ص      

د       ر       ت       ق
ی     ض       ا      ا  

ل س       ه        
ت      م         ا       عص      ن      

ا      م        ک      ل ک       
ر      أ          ة     م ا         

.التَّجرَبُة فوُق الِعلمِ 

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


أَنا بَِخیر  

اسمی َعلی  

أَنا َعلی  

فِ  أَنا في الصَّ

ال،أَنا ِمن مدیَنِة قُدس

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


.برای هرچیز راهی است وراه بهشت علم است

.علم بهتر ازعبادت است

.زکات علم  منتشر کردن آن است

.کسی که بپرسد، دانا گردد

.کسی که علمی راپنهان کند،پس همانا اونادان است

گنج د انش 

قرائت درس

arabi8-dars\arabic8(2).mp3
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دوره اول متوسطههشتم  عربی 

سید علی حسینی: نام دبیر

ٖدرس

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
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غذای خوشمزه ای می پزم.من آشپزهستم

آشپز:َطّباخ

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


شغل تو درآینده
ٔ

:معلم داخل کالس شد وگفت -ٔ

ٕ

شغل درس امروز پیرامون  -ٕ

.استآینده 

  دوستشغل را کدامپس پرسید  -ٖ
؟داری

3

4

رادوست من کشاورزی :صادق -4
.دارم 5

برای اینکه همانا آن کارمهمی  -5

.استپیشرفت کشورها برای  

6

.کشاورزی خواهم شد مهندس -6

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


7

.رادوست دارم فروشیمن کتاب :ناصر -7
.برای اینکه همانا کتابها گنج ها هستند -88 9

کتابها » :درباره آن  فرموده اند( ص)وپیامبراکرم -9

«.باغهای دانشمندان هستند

.وتلفن همراه جدیدی خواهم ساختخواهم شد مخترع : قاسم -ٓٔٓٔ

.هستم فوتبالمن بازیکن ممتازی در.رادوست دارم ورزشمن :منصورٔٔ

برای خدمت به مردم دکتر خواهم شد.رادوست دارمچشم پزشکی من :امینٕٔ

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


ٖٔ

مانند معلم صاحبان شغلهایی دانش آموزان  -ٖٔ

 پرستاروفروشنده وشیرینی فروش و  پلیسو نانواو

.وغیره را یادکردند آهنگرو

هدفتان ازانتخاب شغل چیست؟: معلم -4ٔ4ٔ
.نیاز داریم دیگریزیرا هریک ازما به .خدمت به مردم: عارف -5ٔ5ٔ
کدام شغل مهم است؟:معلم -6ٔ6ٔ

.نیاز دارند شغلهابه همه  کشورهاو.هر شغلی مهم هستند:حامد-7ٔ7ٔ
ٔ8

.احترام بگذاریمبه همه شغلها باید: معلم -8ٔ

:فرمودند( ص)پیامبراکرم 

بهترین مردم سودمندترین آنها 

.برای مردم است

كارگر:عامل

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


تومریض رامعاینه خواهی کردمن کارخواهم کرد

.توخوشحال خواهی شد

.دهم میدرس رابرای دانش آموزهاشرح .من معلم شیمی هستم پزم میصبح نان 5هستم ازساعت نانوامن 

.کنی میرابه دقت معاینه  بیماران.تودکترهستی.کنی میامنیت رادرشهرها حفظ . توپلیس هستی

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


«.اَلکُُتُب َبساتیُن اَلُعلَماءِ »

.ِخدَمُة الّناسِ 

.ِمْهَنِة اْلُمسَتقَبلِ 

سُ  اْلُمَدرِّ

ة   ُکلُّ ِمهَنٍة ُمِهمَّ

صندلی چوبیی خواهم ساخت.من نجار هستمغذای خوشمزه ای می پزم.من آشپزهستم

پیامبر پیرامون کتاب چه  -ٔ

فرمودند؟
هدف ازانتخاب شغل چیست؟ -ٕ

درس امروز پیرامون کدام موضوع  -3

بود؟

درآینده چه کاره خواهی شد؟ -4

به نظرتوکدام شغل مهم است؟ -5

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


.توکشاورز کوشایی هستی برنج رادرومی کنیمعاینه می کنیتو دکتر کوشایی هستی مریضها را 

.رامی سازیپنجره ها توآهنگر هستی درها و  -ٔ

.توکارمند هستی نامه های اداری رامی نویسی -ٕ

.من سربازهستم پرچم وطنم ایران راباالمی برم -ٖ

.من پرستارهستم به مردم خدمت می کنم -4

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


ضةَفالّحةَحّداد ُمَمرِّ

سة ُشرطيّ َخّبازُمَدرِّ

کاتِبَطبیَبة  َخّیاطة  

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


َطّباخةَنّجارَحْلوانيّ 

فِّ الّثاِمنِ  فِي الصَّ

أَنا ایرانی  

نعم

َثالَثُة ِکتابا  

فی  الُجنوب

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


الدهُر َیوماِن َیوم  لَکَ َو یوم  َعلیکَ 

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


خ            ر        آ 
م         ی           ن         لع        ا            

ا              د      د  ح             

ض         ا           ت      ر م           م            
ا          ی           ة        ه ن            

ا        ض            ة        ی ر           
ا         ن            ی         وح          ل           

ر        ض         ی         م 
ط            ع         اق           
ة            نم          ه           
ع           یب         
ر        ا           ن           ود           
س          مخ           ا           
ق        د           م ل           ک         ر        ة           ا          

ن        و            ز         ک 
ظ         ف           ة        و م             
 یش       ر       ط             
ف          وس          
و          د            مع          
ی         و        ن            عط         ب        ا           ل         
ا           د            لب         
ت          ن        ی         ی ی         ا          ل         
 کو       ح           د          

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
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.انسان به عقلش است

.استعقل شمشیری برنده 

.عقل حفظ تجربه هاست

.میوه عقل مداراکردن با مردم است

پایان عقل اعتراف به نادانی است

قرائت درس

arabic8(3).mp3
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دوره اول متوسطههشتم  عربی 

سید علی حسینی: نام دبیر

4درس
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.درروستایی بود مادرشاسب کوچکی با

841.mp3
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


.درروستایی بود مادرشاسب کوچکی با -1

1
2

:مادراسب به پسرش گفت -2

 .

8844.mp3
844.mp3
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
844.mp3


رود میوبه روستای مجاور دارد  میاوخورجین رابر  -5 5

.بیند یرودخانه ای رامدرراهش  -66 7

.وازگاوی که کناررودخانه ایستاده می پرسدترسد  میاسب  -7 8

آیا می توانم عبورکنم؟ -8

9

.بله؛رودخانه عمیق نیست: گوید میگاو -9

10

:گوید میو شنود  میحرف آنها را  سنجاب -10
11

،ی شدخواهغرق نه؛ای اسب کوچک،تودرآب  -11

12

؟فهمی میآیا .بایدبرگردیاین رودخانه واقعاً عمیق است  -12

13
:گوید میوباخودش شنود  میحیوان را 2پسراسب حرف  -13

ای خدای من چه کارکنم14

15

.گرددمی ودنبال راه حل  .  گردد میبرپس به طرف مادرش  -15 

16

برای چه برگشتی؟:پرسد  میمادرازاو  -16

3

وبه اوخدمت می کنیم؛کنیم  میزندگی ماباانسان  -3
4

بنابراین ازتومی خواهم این خورجین رابه  -4

.ببریروستای مجاور 

11

.شنود میو مادرحرفش را دهد  میشرح اسب قصه را  -17

17
.پرسد میمادرازپسرش  -1818

عبورکنی یانه؟توانی می آیا نظرتوچیست؟ -1919 20

؟گوید می؟وچه کسی دروغ  گوید می راست چه کسی  -20 

847.mp3
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.شود میخوشحال 
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849.mp3
844.mp3
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.نشیندمی ومادرت روی صندلی نشینی  میتوروی زمین 

؟گوییمی ای برادرم آیا توحق گوید می خواهرم به من 
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خواهد میپدربزرگم ازماکمک نخواست ومادربزرگم کمک 
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بسیارمهم

قرائت درس

 باکارمگر  سخندرفایده ای نیست 

.است نقرهسکوت طال وسخن 

.درزبانش استخطاهای آدمی زاد بیشتر 

.وزیادش کشنده استسودمی رساند کمش .دارواستسخن مانند 

.نادان درسخنش وخشم عاقل درکارش است خشم

گنج حکمت

. پاورپوینت گویا روي        كلیك كنید
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؟ ذکىی میای داوش آمًسان ، چٍ ؟ ذريی میای مزدَا کجا 
. مساسی میخاوٍ ای  . مريی میتزای دفاع اس مزسَای يطه 

؟ ذکىی میای َمکالسی َا ، کی تىیس تاسی 

مکىیی یک دقیقٍ تعذ تاسی م
؟ ذريی میای سوُا ، تٍ کجا 

. مريی میتٍ چشمٍ آب 

ريس قثل  2کِی تٍ َتل رسیذیذ؟ 
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. خاوم َا ، غذای سفز را می پشوذ 
. دي تاسیکه اس میذان مساتقٍ تیزين می ريوذ 

. خًاَزاوم اس خاوٍ ی پذر تشرگ تاسگشتىذ 

. آًَ کًچًلً پشت کًٌ خاوٍ َای کشايرسَا را دیذ 
. رئیس آًََا سخه آًَ کًچًلً را پذیزفت 

. تایذ تیىذیشم :آًَی کًچک گفت 
. آًَ وخستیه تار اس َذَذ پزسیذ 

. تًد ( قالّدٌ ) تعذادگزگ َا پىج 

. در آن تزای شما میًٌ َای فزاياوی است ي اس آن می خًریذ 
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گفتىذ چٍ کسی ایه را تا خذایان ما اوجام داد ؟ 

. ي پزيردگار تً تٍ َیچ کسی ستم ومی کىذ 

( واسل کزدیم.)الثتٍّ ما آن را قزآوی تٍ عزتی قزاردادیم
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ق       ة        ا ص          د        

ف       ن       ذ ت           ق       
م         ة ا       ح           م        

ا          ر      م أ             ق        
ی         ة      لغ           ا         
و         ا      کم           ل        
ض       ی     ا ر            ی        

ب        ة     ل ط           ا         
و        ة       اع           د         
ی        ن    ر ش        ه           
ء        ج       ا ح         و         

ب        ن       ذت         ک        
و         ا ل       ج         ع        

ا        ر       ه أ          ن         
ت        م     ل س        أ          
ا         ت       کس        م        

ع         د        ا ت          ق      
د          ة         لو           ا       
ف        ة        ا ن           ظ       
و         ر        ف ع           ص    

د        ق         ا ف          ن       
د       ة       ض م            ن      
ا        م         ل أ            ع      

ِاذا َملَکَ األَراذل َهلَکَ االفاضل 



« . را می خًرد  یشمآتش َچىان کٍ تٍ یقیه حسذ ویکی َا را می خًرد »  
« . اماوتذاری، ريسی را جذب می کىذ ي خیاوت فقز می آيرد »  

«. قطعًا خذايوذ سیثاست ي سیثایی را ديست می دارد »  
. فزصت غصٍّ است تثاٌ ساخته »  
« . مزدم تٍ سًی شما ، وعمتی است اس جاوة خذايوذ ویاسَای  الثتٍّ»  

قرائت درس
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چرا باید »  : جًجٍ َا از مادرشان می پرسىد  -20
«. کًچ کىیم ؟ اي تىُاي بدين ديست است 

اعتماد کىد 

يامّا زماوی کٍ اعتماد بٍ وفس پیدا می کىد ؛  »   -22
.« .می تًاود َرکاری اوجام دَد



چٍ کار می کىىد ؟
.آن َا ، گىدم رادري می کىىد 

چٍ چیسی راباال می برود؟
.آن َا جایسٌ َایشان راباالمی برود           

بٍ کجا می ريود ؟
.آن دي بٍ خاوٍ شان می ريود 

آیا آوُا در دفتر می وًیسىد ؟
.وٍ ؛ آن َا بٍ دي تصًیر وگاٌ می کىىد 
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مهم
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چرا مسرعٍ دار کمک خًاست ؟

چٍ يقت اوسان تًاوایی َر چیسی را دارد ؟

مادر جًجٍ َا در کدام ريز از مسرعٍ دار ترسید ؟َىگامی کٍ

جًجٍ َا چىدتا بًدود؟

آیا مسرعٍ کًچک بًد ؟
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. ومی داوىد َان ، قطعًا يعدٌ ی خدا حقّ است يلی بیشترشان 

. برمی گردود آن َمسایٍ َا از میُماوی  

. بازی می کىىد ایه دي کًدک بیه درختان 

. می کارود ایه دي کشايرز در بُار بروج 

ایه رزمىدٌ َا، برای یاری . آن رزمىدٌ َا وامٍ َایی می وًیسىد 

. میُىشان خدمت می کىىد 
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چٍ می کارود ؟

. گىدم می کارود 

چٍ چیس ی جمع می کىىد ؟

. پرتقال را جمع می کىىد 

برنمی گردند
می توانند   

.راست می گویند 
.دستور می دهند 

نگاه نمی کنید

.  می وًیسىد ایه دي دختر عاقل تکلیفشان را 
.بازخًاَىدگشتداوشجًیان فردا بٍ کالس َا 

رفتىدمسافرَا دیريز بٍ َتل 

. (می پرسىد داوشجًیان پیرامًن علم شیمی )  
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ی          ح         ر        س        و           ن 

ل          ا          ی        ک        ذ          ب  
خ         و        ف  

ض        ح          ک       ت         ن  

ع         ن          د          م          ا   
ی          ج         ل        ب  

ج          و          ا          ل        ا          ت  

ا          ن         ف        س       ه           م  

ض        ی          ا         ف         ة  
ق       ب           ل        س         ن         ة  

ی         ئ        س         و         ا   

ق          ا          ف        ل          ة  

ف          ر        ا           خ        ی  
ق         م          ح 

ف        ض        ة  

س         ا         ج          د   

غ          ز         ل         ا           ن  

ا          ب         ن           آ         د         م   
ج          ن        و        د     

و         ا          س       ع            ة 

أ        ق         ر        ب           ا         ء  

م          ح         ز         و          ن         ة  

ُسکوُت اللِسان َسالَمة االنسان 

ali
ali135106.loxblog.com

09102060636
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آبشارهاي زیبا
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گردش علمی 

2

3

4

5

6

7

91 [�?���?� �?�?�].wav
92 [�?���?� �?�?�].wav
93 [�?���?� �?�?�].wav
94 [�?���?� �?�?�].wav
95 [�?���?� �?�?�].wav
96 [�?���?� �?�?�].wav
97 [�?���?� �?�?�].wav
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8

9

10

11

12
13

14
15

16
17

18 0

019

0

0
0

0

98 [�?���?� �?�?�].wav
99 [�?���?� �?�?�].wav
910 [�?���?� �?�?�].wav
911 [�?���?� �?�?�].wav
911 [�?���?� �?�?�].wav
918 [�?���?� �?�?�].wav
918 [�?���?� �?�?�].wav
917[�?���?� �?�?�].wav
916 [�?���?� �?�?�].wav
915 [�?���?� �?�?�].wav
914[�?���?� �?�?�].wav
913 [�?���?� �?�?�].wav
912 [�?���?� �?�?�].wav
911 [�?���?� �?�?�].wav
919 [�?���?� �?�?�].wav
919 [�?���?� �?�?�].wav
920 [�?���?� �?�?�].wav
920 [�?���?� �?�?�].wav
920 [�?���?� �?�?�].wav
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1920

2122

2324

25

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

چِ کار هی کٌٌذ ؟

.آى ّا گل ّا را جوع هی کٌٌذ 

چِ کار هی کٌٌذ ؟

.آى ّا بزگ چای جوع هی کٌٌذ 

911 [�?���?� �?�?�].wav
921 [�?���?� �?�?�].wav
921 [�?���?� �?�?�].wav
911 [�?���?� �?�?�].wav
922 [�?���?� �?�?�].wav
922 [�?���?� �?�?�].wav
911 [�?���?� �?�?�].wav
924 [�?���?� �?�?�].wav
924 [�?���?� �?�?�].wav
925 [�?���?� �?�?�].wav
925 [�?���?� �?�?�].wav
925 [�?���?� �?�?�].wav
926 [�?���?� �?�?�].wav
926 [�?���?� �?�?�].wav
926 [�?���?� �?�?�].wav
931 [�?���?� �?�?�].wav
930 [�?���?� �?�?�].wav
929 [�?���?� �?�?�].wav
928 [�?���?� �?�?�].wav
923 [�?���?� �?�?�].wav
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پسز اس کالس چگًَِ خارج هی ضَد ؟

.بِ سزعت خارج هی ضَد 

داًص آهَس چگًَِ هی پزسذ ؟

.ـ  با خَضحالی هی پزسذ 

مهم

935 [�?���?� �?�?�].wav
934 [�?���?� �?�?�].wav
933 [�?���?� �?�?�].wav
932 [�?���?� �?�?�].wav
936 [�?���?� �?�?�].wav
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آیا قلن آبی داری ؟ : 
.ـ ًِ ؛ قلن سبش دارم 

آیا فزٌّگ لغت عزبی داری ؟ : 
.ـ  بلِ ؛ دارم 

داًص آهَساى کی بِ گزدش هی رًٍذ ؟ 
آیا تلفي ّوزاُ در سفزهجاس است ؟ 

داًص آهَساى اس کذام استاى ّستٌذ ؟ 
داًص آهَساى بِ کجا هی رًٍذ ؟ 

با چِ چیشی بِ سفز هی رًٍذ ؟ 
َّای در یاسَج چطَر است ؟ 

ایي سفز چٌذ رٍسُ است ؟ 

942 [�?���?� �?�?�].wav
943 [�?���?� �?�?�].wav
944 [�?���?� �?�?�].wav
945 [�?���?� �?�?�].wav
941 [�?���?� �?�?�].wav
940 [�?���?� �?�?�].wav
939 [�?���?� �?�?�].wav
938 [�?���?� �?�?�].wav
937 [�?���?� �?�?�].wav
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. آى داًص آهَساى بِ سفز هی رًٍذ . آى داًص آهَساى بِ سفز هی رًٍذ 

. ایي داًص آهَساى اس کالسطاى خارج هی ضًَذ . ایي داًص آهَساى اس کالسطاى خارج هی ضًَذ 

. ّواًا خذاًٍذ بِ هزدم چیشی ستن ًوی کٌذ اها هزدم اًذ بِ خَدضاى ستن هی کٌٌذ 

949 [�?���?� �?�?�].wav
948 [�?���?� �?�?�].wav
947 [�?���?� �?�?�].wav
946 [�?���?� �?�?�].wav
950 [�?���?� �?�?�].wav
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. هزدم را هی بیٌی کِ  در دیي خذا ٍارد هی ضًَذ 

. هَهٌْا راست هی گَیٌذ ٍ در سًذگی درٍغ ًوی گَیٌذ 

. دٍ خَاّز سخيِ هعلن را گَش کزدًذٍ آًْا بِ آى عول هی کٌٌذ

. هاغذای سیادی بزای ضام رٍی سفزُ دارین ؛ آى را باّن هی خَرین  

: ٍسیلِ ای است بزای حفظ سالهتی دًذاًْا  
: هجوَعِ ای اس ضْزّا 

: علّت سیبایی بْار 
: غذای صبح 
: الًِ ی پزًذُ 

حال پذر ٍ هادر چطَر است ؟
بزای چِ تَ ایي جایی ؟

آیا تَ فزٌّگ لغت عزبی داری ؟
عیذ ًَرٍس بِ کجا رفتی ؟

آیا ضْز کزج اس تْزاى دٍر است ؟

951 [�?���?� �?�?�].wav
952 [�?���?� �?�?�].wav
953 [�?���?� �?�?�].wav
954 [�?���?� �?�?�].wav
955 [�?���?� �?�?�].wav
956 [�?���?� �?�?�].wav
957 [�?���?� �?�?�].wav
958 [�?���?� �?�?�].wav
959 [�?���?� �?�?�].wav
960 [�?���?� �?�?�].wav
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فِراخَشّّل لحافِلَة

عصفورأَزهارشای

ُعشّ ِمنَشَفةفرشاة

َحماَمةَفَرسخاَتم

961 [�?���?� �?�?�].wav
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د               ث             ح

م               و             ح             سم             

د              ه              م              نع             

ء                ا   غ            د             

ث                 لث            ا              

ا           ئ            ف                 خ

ا            ع              ب  ل               م            

د            ا               م  ق              أَ            

ا             ک              ن ه             

د             ق             صی            

و             ر             فع            ص            

ف            ظ            ة             ا م              ح              

ا              ل ل             ش            

س              دس             ا             

 یش            ا              

ش          ف              ة           ن  م             

962 [�?���?� �?�?�].wav


مهم
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بزای اٍ سجذُ هی کٌذ ّزکِ در آسواى ّا ٍ ّزکِ در ) 
( سهیي است ٍ ًیش خَرضیذ ٍ هاُ ٍستارُ ّا  کَُ ّا ٍ درخت 

. (ّاى ، ّواًا یاراى خذا ًِ تزسی دارًذ ٍ ًِ اًذٍّگیي هی ضًَذ ) 

.(کساًی کِ با خذا ، خذای دیگزی قزار هی دٌّذ پس خَاٌّذ داًست ) 

. (قطعاً خذاًٍذ ّوِ ی گٌاّاى را هی بخطذ ) 

. (ّواًا خذا با هاست )  

 حیوان ۳۵ حدود نام کریم قرآن در
  که حشراتی و پرندگان . است آمده

 ، شده برده نام آنها از قرآن در
: از عبارتند

 حیوانات نام ، فوق موارد بر عالوه
 ، دارد وجود قرآن در نیس دیگری

: چون

964 [�?���?� �?�?�].wav
965 [�?���?� �?�?�].wav
966 [�?���?� �?�?�].wav
967 [�?���?� �?�?�].wav
968 [�?���?� �?�?�].wav


مهم
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مهم

قرائت درس

970 [�?���?� �?�?�].wav
arabic8(9).mp3
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


دوره اول متوسطههشتم  عربی 

سید علی حسینی: نام دبیر

10درس

mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com
mailto:ali.h_a36@yahoo.com


.علم گنج است:دومیچه کسی حدیثی درباره ی قیمت علم می داند؟
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معلم زبان عربی پرسید

12

34

56
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12

چه کسی حدیثی درباره اخالق خوب می گوید؟ -33
4

.اخالق خوب نیمی ازدین است:پنجمی -4 5

چه کسی حکمتی درباره ی مداراکردن با مردم می داند؟ -5

.سالمت زندگی درمداراکردن است: ششمی -6

6

7

چه کسی مثالی درباره ی صفت مومن می داند؟ -7

8

.پرکاراست(و)مومن کم حرف :هفتمی -8

9

چه کسی حدیثی درباره ی اهمّیت نماز می داند؟ -9

10

.نمازستون دین است:هشتمی -10

11

چه کسی حدیثی درباره ی فکر به یاد می آورد؟ -11

12

.سال عبادت بهتر است70ساعتی فکرکردن از :نهمی -12

13

فایده ی مثالها و حکمت ها چیست؟ -13

.گنجهای زبان 

14

آیا جواب دیگری می شناسید؟ -14

15

بله مثالها و حکمتها : یازدهمی -15
.ارثهای پدربزرگهای ماست

16

.ما شاء هللا همه ی جوابها صحیح است -16
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