
 

 

برای یک مرد حاضر به کار می رود، وضمیر دوم شخص مفرد) مفر مذک ر مخاطب(: أنَم َفَعلَم )تو انجام دادی( -2

 لباس ایم را شستی. اسم.   أنَم َغَسلَم َمالب َسکَ؛ تو مَ وشناسه آن  أنمَ  آن

دوم شخص مفرد)مفرد مؤن ث مخاطب(:أنم  َفعلم  )تو انجام دادی( برای یک زن حاضر به کار می رود، وضمیر  -9

 آن أنم  وشناسه آن م  اسم. أنم  َغَسلم  َمالب َسک ، تو لباس ایم را شستی.

ُت ا( : هر گاه جمله به شال مخاطب بیاید وانجام دهنده فعل آن یک اسم باش نکتهَّ قبل د در این صورم کلمام )یا، أیُّ ا وأیَّ

حمیدٍد؟ ای  یااَّأم َّبدا کلمداتی کده )ال( ندارندد، مانندد: أیدَن َذهبدَم  یاوای از اسم به کار گرفته می شود. هر سه کلمه به معنی 

الُب، هل َذَهبدَم إلدی کر دارای )ال( مانند: أیُّ ا الط  ُت دا بدا کلمده مؤن دث  مادر حمید کجا رفتی؟. وأیُّ ا با کلمه مذ  المدَرَسدة ؟ وأیَّ

ال َبُة، َهل َذَهبم  إلی الَمدَرَسة ؟ ای دانش آموز، آیا به مدرسه رفتی؟. ُت ا الط   دارای )ال( مانند: أی 

مارینََّّ َّالت 

 جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضي خط باشید. -1

ًة.  الف( َنَعم؛ إشَتریُم مالب َس ن سائیَّ

 ن أیَن أَخذَم َقمیَصکَ؟م  ب( 

وق  ج( أیُّ ا الُمساف ُر، أَذَهبَم إلی الفُ  ؟ ال، َذَهبُم إلی الس   نُدق 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. -2

.         أََکلمَ   أََکلمُ    أَکلم      الف( َکم ُتفاحًة أََکلَم؟ ...............ُتف اَحَتین 

 َرَفعم     َرَفعمَ    َرَفعمُ                     ب( أأنَم ...........الَعلََم؟         

ال بُة، هل ..........َهدیََّتک ؟              أَخذم   ُت ا الط   أَخذمَ   أَخذمُ     ج( أیَّ

الَک .                      أنَم   أنم       أنا       د(  .............َوَجدَم َجو 

رُسَّالّساِدس َّاَلد 

 این درس با دو فعل دیگر فعل ماضي آشنا می شویم.َّدر(2ََّّاضيَّ)فعلَّم     

کر غائب(هَو َفَعَل )او انجام داد( بدرای یدک مدرد غائدب بده کدار مدی رود وضدمیر آن  -1  وَ هدسوم شخص مفرد)مفرد مذَّ

 وشناسه ندارد. هَو َوَصَل إلی َبیت ه، او به خانه اش رسید.

 هديَ  برای یک زن غائب به کار می رود وضمیر آنم)او انجام داد( سوم شخص مفرد) مفرد مؤن ث غائب( هَي َفَعلَ  -2

 اسم. هَي َوَصلَم إلی َبیت  ا، او به خانه اش رسید. مونشانه آخر آن 

 الت مارین

 .جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضي خط باشید -1

ُه صوَم الباب  ثمَّ َذَهَبم. َعم أمُّ  الف(َسم 

ه . ب( اَلُمسل ُم َمن ن ل سان ه  َوَید   َسل َم الن اس  م 



 

 

قائ ه  في الَمدَرَسة . ُر َمَع أصد  َب یاس   ج( لَع 

 د( هَو ال ذ  َخلََق اللَّیَل والنَّ اَر والشَّمَس والَقَمَر.

 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. -2

بمُ  فلَُة ............َمَع َصدیقات  ا.       لَع  بَ     الف( اَلطِّ  َبملَع      لَع 

 َدَخلم     َدَخَل    ب( اَلُمَعلُِّم...............َصفَُّه.               َدَخلَم 

 َوَصلَ   َوَصلمُ   َوَصلَمج( هي ................إلی َبیت  ا.            

َن الَقریة .        أنا   هوَ     أنَم        د(  ................َقُربُم م 

 

 گ در هر مجموعه را مشخص کنید. کلمه نا هماهن -9

دَ   الف( َحَصدَ   َکَتبَ    َتحمَ     َصع 

 وال د       أخ     أخم    ب( َعلََم  

 کلمام مترادف ومتضاد را معلوم کنید. -9

 أفَضل.....َخیر        َخلف.........َوراء        ب داَیة..........ن ایة         َرخیَصة........غال َیة

رُسَّالّسابعَّاََّ  َّلد 

َکلدَم :خدوردم، أ -فعل منفي می شود. َذَهبُم: رفتم، ماَذَهبُم : ندرفتم. این صورمبیاید درماَّاگر بر سر فعل ماضي حرف  

 ماأَکلَم : نخوردم.

 اَلتَّمارین  

 .جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضي خط باشید -1

 َع أخیه .الف( ال، ما کاَن َمَع أبیه . کاَن مَ 

الً »ب(   141آل عمران « ما َخلَقَم هذا باط 

 ج( یا َصدیَقتي، أما َذَهبم  إلی َبیت ک ؟

دَم الَجَبَل؟  د( یا َسعیُد، أ ماَصع 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. -2

ال َبُة ..........َعلی الاُرسي.      ما َجلَسمَ   ما َجلَسمُ     ماَجلََسم    الف( الط 

.      ماَقُربَم ب( أنا .. َن الَبحر   ماَقُربمُ   ماَقُرَب   ...........م 

 ماَجَمعمُ   ماَجَمَع    ج( هو ............األخشاَب.    ماَجَمعمَ 

 


