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 هوَ فَعَلَ )مذکر(  او انجام داد  سوم شخص مفرد 

 هیَ فَعَلَتْ)مؤنث( 

خَیْر   = فضل أفاضل     أ ≠عالِم        أراذل  ≠جاهِل    صَداقَة         ≠عُدوان   50پاسخ تمرین اول صفحه   

وَراءَ = خَلْفَ        عَداوَة ≠غالِیَة     عُدوان   ≠نِهایَة     رَخیصَة  ≠بِدایَة     

تَحْتَ     -5      قَصیر -4       جَوّال -3        ماء  -2       عَلَم   -1        05پاسخ تمرین دوم صفحه 

سپاس وستایش برای خدایی است که آفرید آسمان ها وزمین را.     52و  51ه تمرین سوم صفحه جمتر  

من به روستا  /      او به خانه اش رسید./       او دنبال کتاب ها گشت.  /   .آفرید او کسی است که شب وروز وخورشید وماه را 

پرسیدم.من از معلّمم سوال /            نزدیک شدم.

52چهارم صفحه  تمرینپاسخ   

وَجَدتِ -5     دتِوَجَ- 4      صَعِدْتَ  -3        حَصَدْتُ-2        لَعِبَتْ -1

  ******************************************************

گفتگو در خانواده      حِوارٌ فی األسرة  

را کوبید.طَرَقَ البابَ. پسر  دوستم در  ،یقی الوَلَدُ: صَد -    در زد؟  یب : َمن طَرَقَ البابَ؟ پدر چه کساألَ -

بابرادرش بود  نه. همراه )با(پدرش نبود.   هِی.کان مَعَ أخ ه یِماکانَ مَعَ أَب-     همراه پدرش بود؟     ایال . آ  هِ؟یهَل کانَ مَعَ أب-

ست؟ یچ  فمانی: تکالدیواجِباتُنا«  او پرس یَهوَ سَأَلَ: »ما ه-          د؟یماذا سَأَلَکَ؟ از تو چه پرس-

.بود بیغااو  رایلِأَنَّهُ کانَ غاِئباً. ز  -        د؟یسؤال را پرس نیلِماذا سَأَلَ هذا السُّؤالَ؟ چرا ا . 

 بدانیم 

الدّرسُ السابع  
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المُسابَقَة.  نه به مسابقه رفته بود یال. کانَ ذاهِباً إلَ-بود؟                                  ماریب ای آ ضاً؟یأَ کانَ َمر   

ال .   نه -آنها اکنون پشت در هستند؟    ای هَل هُما خَلفَ البابِ اآلنَ؟ آ    

.را کوبید دوستم در  دختر:البابَ. طَرَقَتْ  ،یتقیالبنتُ:  صَد-را کوبید        در  یچه کس مادر: َمن طَرَقَتْ البابَ؟ پ االم . 

نبود.باخواهرش بود ماکانَت مَعَ أُمِّها.کانت مَعَ أختهانه.همراه )با(مادرش -    همراه مادرش بود؟       ایال . آ  هَل کانَ مَعَ أُمِّها؟   

ست؟ یچ فمانی: تکالدیواجِباتُنا«  او پرس یَسَأَلَت: »ما ه ی ه-                             د؟یماذا سَأَلَتکِ؟ از تو چه پرس   

.بود بیغا رایلِأَنَّها کانَت غاِئبةً. ز  -        د؟یسؤال را پرس نیلِماذا سَأَلَت هذا السُّؤالَ؟ چرا ا  . 

المُسابَقَة.  نه به مسابقه رفته بود یال. کانتَ ذاهِبةً إلَ-بود؟                                   ماریب ایآ ضةً؟یَمرأَ کانَ    

ال .    -آنها اکنون پشت در هستند؟    ای ؟ آهَل هُما خَلفَ البابِ اآلنَ   

یا  آ-4انجام ندادی. یا تکلیفت راآ-3    نخواندممن این کتاب را  -2     من از کالسم خارج نشدم-1   55پاسخ تصاویر  صفحه 

 صدایی نشنیدی. 

 

          

نخورد  فعل ماضی با حرف ما منفی می شود؛  مانند:  أ کَلَ :خورد    ما أکَلَ :           

ای سعید آیا باالی -3آن دانش آموز )مؤنّث( دستش را باال نبرد.  -2تو به مدرسه ات نرسیدی.     -1   56صفحه    ترجمه جمالت

.      او چوب ها را جمع نکرد-5         من به دریا نزدیک نشدم  -4کوه نرفتی؟              

   57پاسخ تمرین اول صفحه 

.من  - 4 .دانش آموز روی صندلی ننشست -3 /    ای دوستم،آیا به خانه ات نرفتی؟-2 /   نیافریدی ؟ این را)جهان را(به باطل-1 

چند مهمان به خانه تان آمد؟      -6   / باز کردی. آیا تو در باغ را-5     /چمدان های سفر راجمع نکردم   

توننشستی. -4/         اوننوشت.-3  /     تو انجام ندادی-2/      من برنگشتم -1    58پاسخ تمرین دوم صفحه   

. دیتو جمع نکر-6        او نپرسید-5       

        **********************************************************  

 بدانیم 
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