
 

 درس ششم

 انرژی هاتون نیفته که به ایستگاه آخر رسیدیم...!

دعا می کنم همیشه سالم و سالمت باشین و حتی یه خار هم تو پاتون نره هیچوقت، ولی خوب الزمه بتونیم در 

مورد اتفاقات و آسیب دیدگی ها در زبان صحبت کنیم و همچنین در این درس قراره پرونده افعال گذشته رو 

 هم ببندیم و هلو بره تو گلو!!!

 بریم سراغ عبارات و لغات درس ششم:

 
 

 



 

 

 

 



 

چون شکل گذشته راجع به افعال گذشته بی قاعده حرف زدیم و واسه این بهشون می گیم بی قاعده  تو درس قبلی

 ی اونها شامل قاعده و قانون نیست و از فعلی تا فعل دیگه متفاوته.

 اما؟!

یه راهی وجود داره که بتونین اشکال گذشته فعل های مختلف رو راحت تر و ساده تر یاد بگیرین و به خاطر 

 بسپارین و اون هم قرار دادن اونا در گروه های دسته بندی شده است.

در این جزوه این گروه ها تقدیمتون می شه که بتونین به صورت ساده تر و 

 سازماندهی شده تر با این افعال رفیق بشین:

گروه اول و ساده ترین گروه اون دسته ای هستن که اصال شکلشون چه در زمان 

حال باشن و چه گذشته و چه شکل سوم)که فعال باهاش کاری نداریم( تغییری   

 نمی کنه و کامال ثابته.

 



 

الی هم دیگر افعال رو در قالب های گروه های دسته بندی شده می بینین:در این تصویر ع  

 



 

 آخرین مبحث ما در مورد نوع دیگه ای از ضمایره که ضمایر مفعولی نامیده میشن.

کال ضمیر کارش اینکه که به جای اسم قرار می گیره و از تکرار اون جلوگیری می کنه،قبال اگه یادتون باشه ما با 

جمله جای فاعل می نشستند و حاال نوبت ضمایر مفعولیه و همونطور که از  ضمایر فاعلی آشنا شدیم که تو

 اسمشون مشخصه این ضمایر در جمله به جای مفعول قرار می گیرند.

 

دقیقا روبروی شخص مربوط به خودش نوشته شده است. مفعولی هر ضمیر  



 

!گه واستون از روز هم روشن تر میشنبا این مثالها دی  

 

 

*** 

 خداقوت عزیزان دلم،امیدوارم لذت یادگیری رو چشیده باشین...

 تهیه و تنظیم: امیرمحمدبهارفروش

@ambaharforoush /// @OEC_G9 /// 0915-450-2971 /// 0903-875-1767 

 

 


