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درس هشتم

گفت گو میان زائر و راننده تاکسی

شمابرسالم-

.می رویممکرمهمکهموزهبه-

می گیری؟ماازریالچند-

.هستیمنفرسهما.استگرانکرایه-

شمابرخداوندبرکاتورحمتوسالم-

می روید؟کجا!باد

.شویدسواربفرماییدآمدیدخوش-

ریالچهل-

.یالردهزائرهربرایریالسیببخشید-
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می کنی؟قبولایرانیپولآیا-

؟هستیکجااهلتووبله-

دیده ای؟راموزهتاکنونآیا-

نرفتی؟آنجابهچرا-

است؟چندساعتببخشید-

.برمی گردیمهمباسپس.بیاماهمراه-

می پذیری،آیا-

ید؟هستایرانیشماآیاجوانانای.ندارداشکالی.بله-

در.ممشغولاینجادروهستمپاکستانیمن-

می کردمکارمزرعهدرکشورم

.ندارمفرصت.ندیده امنه؛-

می کنیموکارشبتاصبحازمنزیرا-

.تمامده-

.سپاسگزارمبسیار.نمی توانمنه؛-

راهنمای موزهگفت گو میان زائر و 

هست؟چیزیچهموزهایندر-

چیست؟ستوناینو-

چیست؟آثاراینو-

سودمندتانتوضیحاتخاطربه-

.سپاسگزارم

.شریفینحرمینتاریخیآثار-

.کعبهچوبیستون-

رآثا.پیامبرمسجدقدیمیمنبردرب-

وشریفینحرمینتصاویرزمزم،چاه

دیگرزیبایآثاروبقیعمقبره

.نیستتشکربهنیازیبود؛وظیفه-
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.زائران ایرانی سوار اتوبوس هتل شدند

.زائران به شهر مدینه منوره می رفتند

.راننده از صبح تا ظهر کار می کرد

.راننده تاکسی سی ریال از زائران دریافت کرد

.در موزه آثار تاریخی حرمین شریفین وجود دارد





.دختران تکالیفشان را می نوشتند.دانش آموزان به دقت درس می خوانند
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.آن ها غذا می خورند

.می ساختند

کار می کردند

.گروهی از آنها کالم خدا را می شنیدند

.دانشجویان دانشگاه در کتابخانه درس می خواندند
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نادرست
.راهنمای موزه در کارگاه درب و پنجره ها کار می کرد

.چاه حفره عظیمی است در زمین که در آنجا آب یا چیزهای دیگری است

.در موزه آثار تاریخی برای خرید و فروش وجود دارد

.برق در خودرو است( مخز)باطری انبار

.خانه خدا در مکه مکرمه است

درست

نادرست

درست

درست

.رفتبرادر کوچکم تکالیفش را می نوشت، پس خوابش گ.کارگران خانه می سازند و آنها حاال ایستاده اند
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یَشْتَغِلُ

نجات می دهد

کار می کنند

دتالش می کنن

می پرسند

کمک می کنند

نُقودٍ

دَلیلِ

الْبِئر

یَرْکَبونَ

.او در سازمان ملل کار می کند-برادر بزرگ ترت در کجا کار می کند؟               

.درهم و دینار و ریال و لیره اسم های پول هستند

.حاجیان کاروان به راهنمای سفر نیاز داردند

.کشاورزان برای کشاورزی آبی از چاه استخراج می کنند

.دانش آموزان سوار اتوبوس مدرسه می شدند

نجات می داد

کار می کردند

دتالش می کردن

می پرسیدند

دکمک می کردن
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.نیرویی است که به وسیله آن ابزار و ادوات صنعتی کار می کنند

او کسی است که برای تو خیر نمی خواهد بلکه بدی می خواهد

.قطره های آبی است که از ابر پایین می آید

.نتیجه سوختن چوب و غیر چوب است

.کسی که در کاشت زمین کار می کند

برق

باران

اصلی

دشمن

کشاورز

آتش

شَلّالتُ شوشترسوقُ کرمانجِسْرُ جاومیشان

عَلَمُ إیرانغابَةُ مَدینَةِ مینو دشتعَینُ بیستون
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م      س    ل      م

ک    ی      م      ی      ا       و      ی

ا       د      و      ا      ت

ت     ع      ا      ل

م      ج      ا       ل     س      ا     ت

ن     ق      و      د

م      ح      ا       و      ل      ا      ت

ع      ل      م      و      ا

ا       د      خ      ا       ل

ل      ا      ب      ا      س

ا      ع      د      ا       ء  

م      ن     ظ      م      ا      ت

ا      ز      ه      ا       ر   

م      م      ر      م     ش      ا      ه

م      ل     ف

ت     ل      م      ی     ذ      ا       ت

َفر  .(ستبزرگ قوم در سفر خدمتگزارشان ا)سید القوم خادِمُهم ِفی الَس

ث     ل       ا      ث     و     ن

ی      ا       ل     ی     ت

د      ر       ا      س    ی      ه

ت     ف    ض     ل

ز       ر      ا      ع      ه
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.محبوب ترین کارها نزد خداوند پس از واجبات دینی، شاد کردن مسلمان است

.محبوبت ترین خوراک نزد خدا آن است که دست ها بر آن زیاد باشد

.محبوب ترین خانه هایتان نزد خدا خانه ای است که در آن یتیمی گرامی داشته شود

.محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترین آنها به بندگانش است

.محبوب ترین کارها نزد خداوند حفظ زبان است
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