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    40پاسخ تمرین سوم صفحه 

در بازار       فی السّوق  

 به بازارنجف رفتم. ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجَفِ.-          حَمیدٍ؟ ای مادرحمید:کجا رفتی؟أیْنَ ذَهَبْتِ یا أُمَّ 

نَعَمْ؛ اشْتَرَیْتُ الْمَالِبسَ النِّسائیَّة.بله، لباس های زنانه را خریدم. -       هَلِ اشْتَرَیْتِ شَیئاً؟ آیاچیزی خریدی؟               

دوستانم رفتم.  صَدیقاتی.نه، با  بْتُ مَعَال؛ ذَهَ-               ؟ تنهایی رفتیآیا به  أَ ذَهَبْتِ وَحْدَکِ ؟

.چگونه بودند؟ارزان یاگران کَیفَ کانَت الْمَالِبسُ ؟ رَخیصَةً أَمْ غالیَةً؟ لباس ها

ولی خریدیم.  مانند ایران.تفاوتی نداردمِثلَ إیران. ال فَرقَ. لکِنِ اشْتَرَیْتُ. -  

 خریدم.  برای هدیهللْهَدیِّة. رَیْتُ اشْتَ-پس برای چه خریدی؟         یْتِ؟اشْتَرَ فَلماذَا

 دامن وچادری فُسْتاناً وَ عَباءَةً.-چه چیزی خریدی؟                 اشْتَرَیْتِ؟ ماذَا

خداحافظمبارک است.لباس های زیبائی است ! فی أمانِ اللِّه.!جَمیلةٌ َمالبِسُ. َمبْروکٌ 

ت بسیارمتشکرم.به سالم جَزیالً. َمعَ السَّالَمة.شُکْراً   

 الدّرسُ الخامِس 
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 به بازارنجف رفتم.ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجَفِ.-         أیْنَ ذَهَبْتِ یا أُبا حَمیدٍ؟ ای مادرحمید:کجا رفتی؟

.بله، لباس های مردانه را خریدم. .رِجالیَّةًنَعَمْ؛ اشْتَرَیْتُ الْمَالِبسَ -  هَلِ اشْتَرَیْتَ شَیئاً؟ آیاچیزی خریدی؟               

 دوستانم رفتم.  ال؛ ذَهَبْتُ مَعَ أصَدقائی.نه، با-آیا به تنهایی رفتی؟              حْدَکَ ؟أَ ذَهَبْتِ وَ

مانند ایران.تفاوتی  نِ اشْتَرَیْتُ.مِثلَ إیران. ال فَرقَ. لکِ -. چگونه بودند؟ارزان یاگران کَیفَ کانَت الْمَالِبسُ ؟ رَخیصَةً أَمْ غالیَةً؟ لباس ها

 ریدیم. ولی خ ندارد

 خریدم.  برای هدیهاشْتَرَیْتُ للْهَدیِّة.-پس برای چه خریدی؟         اشْتَرَیْتَ؟ اماذَفَل

 . پیراهن وشلوار .سِرواال و قَمیصاً -چه چیزی خریدی؟                 اشْتَرَیْتَ؟ ماذَا

خداحافظمبارک است.لباس های زیبائی است ! فی أمانِ اللِّه.!جَمیلةٌ َمالبِسُ. َمبْروکٌ 

بسیارمتشکرم.به سالمت شُکْراً جَزیالً. مَعَ السَّالَمة. 

43صفحه  (1فعل ماضی)  

اشعار را خواندم. چه خواندی ؟-2خوردی ؟سیب خوردم .    چیزی  چه-1

ی و  اید. فعل ماضی بر زمان گذشته داللت می کند مانند: »رفتم: ذَهبتُ« به جمله های فارسبا فعل ماضی در درس فارسی آشنا شده 

 عربی زیر دقت کنید. 

 أنا فَعَلتُ  من انجام دادم اول شخص مفرد

 أَنتَ فَعَلتَ)مذکر( تو انجام دادی  دوم شخص مفرد

 أنتِ فَعلتِ )مؤنث(  تو انجام دادی  دوم شخص مفرد

ذَهَبْتُ   -بْتَ هَ ذَ:  فعل ماضی    ای مسافر آیا به هتل رفتی؟ نه؛به بازار رفتم.  -1   45اول صفحه پاسخ تمرین   

غَسَلْتُ   -غَسَلْتِ  : فعل ماضی                         را شستم. ؟ لباس هایم و لباس های خانواده امچه چیزی شستی؟ -2

خَذْتُ أ   -  خَذْتَفعل ماضی: أ  جا گرفتم.ن را از آناز کجا گرفتی؟آا  پیراهنت ر-3

 بدانیم 
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اِشْتَرَیْتُ  -اشْتَرَیْتِ : فعل ماضی چادر خریدم. خریدی؟پیراهن زنانه و چیزی  چه-4

کَلْتُ أ-5أخَذْتَ    -4ذَکَرْتِ   -3رَفَعْتَ    -2غَسَلْتُ    -1  46پاسخ تمرین دوم صفحه 

- 7 رَفَعْتُ -6       غَسَلْتِ-5         رِسالة-4        عَباءَة -3          لْفانأ -2           طُلّاب-1 46پاسخ تمرین سوم صفحه 

  جَدّة- 13          أَرض-12       رَخیص-11        ذَکَرْتُ-10        تُفّاح - 9         قَمیص -8           کَلْتُ أ

جمالت طالیی       الجمالت الذهبیۀ  

یاسر همراه دوستانش در مدرسه بازی کرد..الْمَدرَسَة  فی  أصْدِقائِهِ  مَعَ  رٌ سِ ا ی لَعِبَ

 در خانه را کوبید.ه خانه برگشت. او البَیتِ بَعدَ الظُّهِر. هوَ طَرَقَ بابَ المَنزلِ. یاسر بعد از ظهر برَجَعَ یاسِرٌ إلَی 

و از او پرسید:  وَ سَأَلَتهُ:مادرش صدای در را شنید؛ سپس رفت و در را باز کرد سَمِعَت أُمُّهُ صَوتَ البابِ ثُمَّ ذَهَبَت وَ فَتَحَت البابَ

االم:»کَیفَ حالُکَ ؟ « مادر:چطوری؟ الوَلَدُ: »أنا بخَیٍر. « فرزند:خوبم 

: »ما هیَ واجِباتُکَ؟ «مادر: تکالیفت چیست؟ :االُمُّ

 این جمله های طالیی. یاسِرٌ: »حِفظُ هِذِه الجُمَالتِ الذَّهَبیَّة. «یاسر: حفظ  

ن فرمانروا شدند)شوند(؛ شایستگان هالک شدند)می شوند(إذا مَلَکَ األَراِذلُ هَلَکَ األَفاضِلُ. «هرگاه فرومایگا

 ( دشمنی کاشت)بکارد(؛ زیان درو کرد )درو می کندَمن زَرَعَ العُدوانَ؛ حَصَدَ الخُسرانَ. هر کس 

 باالتر است.تجربه از علم  التَّجرِبةَ فوَقَ العِلم

 رای مردم است.خَیرُ النّاسِ أنفَعُهُم للنّاسِ. « بهترین مردم سودمندترین آنها ب

المُسلمُ، َمن سَلمَ النّاسُ ِمن لساِنِه وَ یَدِه. « مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش سالم بمانند 

 لسانُ المُقَصِّر قَصیرٌ زبان مقصّر، کوتاه است.

 49 (  صفحه2ماضی ) فعل  

باالبرد  بازیکن پرچم ایران را    کشاورز ریحان را کاشت.   

 فعل ماضی=أنا فَعَلْتُ     من انجام دادم    اول شخص مفرد . 

 الدّرسُ السادِس 
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