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با سالم و درود بر شما و آرزوی توفیق روز افزون ، امید است که این هدیه 

.ناقابل بتواند در راستای یادگیری و یاد دهی کمکی برای شما باشد

لطفا قبل از استفاده حتما فونتها را  از  وبالگ دریافت و نصب نمایید در 

به باال استفاده نمایید تا ازبهم ریختگی فونت 2013یا 2010ضمن از آفیس 

.در پاورپوینت جلوگیری شود و هم افکتها و صوتهاخوب به نمایش در آید 

.با تشکر 

دبیر دینی و عربی داور گیتی نورد
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ألْف
ادامه



هزار: ألْف



يف الّسوق  

.إلَی سوق  النََّجف  ُت َذَهبْ -یا أُمَّ َحميٍد؟ ت  أیَْن َذَهبْ -

.َمالب َس ن سائيَّةً ُت نََعْم؛ ا ْشََتَيْ -َشيئاً؟ ت  َهل  اْشََتَيْ -

.ايتَمَع َصديقُت ال؛ َذَهبْ -؟ ك  َوْحدَ ت  أَ َذَهبْ -

در بازار

به بازار نجف رفتم-کجا رفتی مادر حمید؟          

.بله ؛ لباس های زنانه خریدم -آیا چیزی خریدی ؟          

.نه با دوستانم رفتم -آیا تنهایی رفتی ؟                   

کلیک کنیدآیکن گلربگ برای دیدن ترجمه عبارات ،روی عبارات یا 
راهنما

ادامه



؛ َرخيَصًة أَْم غالَيًة؟ کَيَف  کانَْت قیَمُة الَْمالب س 

ن  اْشََتَيْ - ثَل إیران؛ ال َفرَق؛ لٰک  .ُت م 

.ل لَْهديَّة  ُت ا ْشََتَيْ -؟ ت  َفل امَذا اْشََتَیْ -

.ُفْستاناً َو َعباَءةً -؟ ت  ماَذا اْشََتَیْ -

.  اللّه  يف أمان  ! ؛ َمالب ُس َجمیلة  َمرْبوك  

- الَمة  ُشکْراً  .َجزيالً؛ َمَع السَّ

قیمت لباس ها چگونه بود؟ ارزان یا گران؟  

.به خاطر هدیه خریدم -پس برای چه خریدی ؟  

.پیراهن زنانه و چادر-؟  چه چیز خریدی 

. در امان خدا . مبارک است ؛ لباس های زیبایی است 

.بسیار متشکرم ؛ به سالمت

.امّا خریدم نداشت؛ مثل ایران ؛ فرقی 

کلیک کنیدآیکن گلربگ برای دیدن ترجمه عبارات ،روی عبارات یا 
راهنما

ادامه



.إلَی سوق  النَّجف  ُت َذَهبْ -یا أَبا حميٍد؟ َت َذَهبْ أیَْن 

.َمالب َس ر جاليَّةً ُت نََعْم؛ ا ْشََتَيْ -َشْيئاً؟ َت اْشََتَيَهل  

قايئُت ال؛ َذَهبْ -؟ كَ َوْحدَ َت َذَهبْ أَ  .َمَع أَْصد 

؛ َرخيَصًة أَْم غالَيةً کَْيَف  ؟کانَْت قیَمُة الَْمالب س 

ثَل  ن  اْشََتَيْ م  ُت إیران؛ ال َفرَق؛ لٰک 
برای دیدن ترجمه ،روی عبارات یا  آیکن گلربگ کلیک کنید

راهنما

ادامه

يف الّسوق   به بازار نجف رفتم؟  پدرحمیدکجا رفتی 

.بله ؛ لباس های زنانه خریدم آیا چیزی خریدی ؟  

.نه با دوستانم رفتم آیا تنهایی رفتی ؟ 

قیمت لباس ها چگونه بود؟ ارزان یا گران؟  

.امّا خریدم نداشت؛ مثل ایران ؛ فرقی 



.ل لَْهديَّة  ُت ا ْشََتَیْ -؟ َت اشََتَیْ َفل امَذا 

واالً-؟ َت ماَذا اْشََتَیْ  ْ .َقميصاً و ِس 

. يف أمان  اللّه  ! ؛ َمالب ُس َجمیلة  َمرْبوك  

الَمة  ُشکْراً  َجزيالً؛ َمَع السَّ

.به خاطر هدیه خریدم -پس برای چه خریدی ؟  

.پیراهن زنانه و چادر-؟  چه چیز خریدی 

. در امان خدا . مبارک است ؛ لباس های زیبایی است 

.بسیار متشکرم ؛ به سالمت

در بازاريف الّسوق  
يف الّسوق  

برای دیدن ترجمه ،روی عبارات یا  آیکن گلربگ کلیک کنید

راهنما



(1)فعل ماضی 

؟ت  أکَلْ ماذا 
. تُّفاَحةً ُت أکَلْ 

؟َت ماذا َقَرأْ 
.أْشعاراً ُت َقَرأْ 

. «َذَهْبُت : رفتم»: فعل ماضی بر زمان گذشته داللت دارد؛ مانند

چه چیز خوردی؟

.سیب خوردم

چه چیز خواندی؟

شعرهایی را 
.خواندم

برای دیدن ترجمه ،روی ستاره ها کلیک کنید

راهنما



بدانيم

بر زمان گذشته داللت دارد؛فعل ماضی . با فعل ماضی در درس فارسی آشنا شده اید
.از درس پنجم تا پایان درس دهم با فعل ماضی آشنا می شوید. «َذَهْبُت : رفتم»: مانند

.به جمله های فارسی و عربی زیر دّقت کنید

ممن انجام دادُت أَنا َفَعلاّول شخص مفرد

دّوم شخص مفرد
َت أَنَت َفَعل
ت  أَنت  َفَعل

یتوانجام داد
ادامه



سالًَة ل َصديقيُت أنا کََتبْ  لْمّیاً ت  أنت  َقَرأْ ُمفیداً کتاباً َت أنَت أَخذْ َعلََم إیرانُت أنا َرَفعْ ر  کتاباً ع 

خواندی علمی کتاب یک تو برداشتی سودمند کتاب یک تو باال بردم راایران پرچم من نوشتمدوستم برای ایی نامه من 

راهنما

برای دیدن ترجمه ،روی ستاره ها کلیک کنید



التَّامرين

ُل  التَّْمريُن األَوَّ

التَّْمريُن الّثال ثالتَّْمريُن الّثاين



ُل  .جمله های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زير فعل های ماضی خط بکشيد: التَّْمريُن األَوَّ

؟ . 1 .ال؛ َذَهْبُت إلَی الّسوق  -أَيُّها الُْمساف ُر أ َذَهْبَت إلَی الُْفْنُدق 

؟ . 2 .ِْسَيتَغَسلُْت َمالب يس َو َمالب َس أُ -ماذا َغَسلْت 

ْن أیَْن أَخْذَت . 3 ْن ُهناكَ -؟ َقميَصکَ م  .أََخْذتُُه م 

.ا ْشََتَيُْت ُفْستاناً َو َعباَءةً -؟ اْشََتَيْت  ماَذا . ٤

نه ؛ به بازار رفتم: ای مسافر آیا به هتل رفتی 

لباسهایم و لباسهای خانواده ام را شستم-چه چیز را شستی ؟ 

آنجا گرفتم را از آن -پیراهنت را از کجا گرفتی؟ 

چادری خریدم زنانه و پیراهنی -چه چیزی خریدی ؟ 

راهنما

برای دیدن ترجمه و شنیدن صوت عبارات ،روی گیره ها کلیک کنید و برای یافنت فعل ماضی روی کلامت کلیک منائید



.گزينۀ درست را انتخاب کنيد: التَّْمريُن الّثاين

َغَسلُْت                      َغَسلَْت .                                       َمالبيس  .................................أنا . 1

َرَفْعَت ؟                                      َرَفْعُت الَْعلَمَ ................................. أ أنَت . 2

َذ کَرْت  َذ کَرُْت                    . َصدیَقَتك  ................................. أنت  . 3

أَخْذُت أَخْذَت َهدیََّتَك؟ ............................... أ أنَت . ٤

ُت أکَلْ أکَلْت                   .                      تُّفاَحَتین  .................................کَم تُّفاحًة أکَلَْت؟ . ٥

راهنما

برای دیدن پاسخ ،روی مربع ها کلیک کنید 



.جدول را با کلامت داده شده کامل کنيد؛ سپس رمز را بنويسيد: التَّْمريُن الّثال ُث 
اح -َغَسلْت  –أَْرض –َذکَرُْت  ة -َرَفْعُت -تفُّ سالة -َرخيص –َعباَءة -َقميص -َجدَّ أَلْفان  –طُالّب -أکَلُْت -ر 
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راهنما

برای دیدن پاسخ ،روی ستاره ها کلیک کنید 
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